SERRA D'ARGA

Trail evita áreas
queimadas e vai
plantar árvores novas
Pág. 25

Publicidade

Correio
do Minho.pt

QUARTA 7 SETEMBRO 2016 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXX Série VI N.º 10117 DIÁRIO € 0.85 IVA Inc.

V. N. FAMALICÃO

lEVACUAÇÃO DO LUGAR DE PARADELA EM SOAJO
lPESSOAS CONDUZIDAS PARA CENTRO DE DIA
lTRÊS FERIDOS LIGEIROS ASSISTIDOS NO HOSPITAL

Monsenhor Joaquim
Fernandes celebrou
100 anos e promete
continuar a lutar
pela sua cidade
Pág. 14

GONÇALO DELGADO/LUSA

ARCOS DE VALDEVEZ ACCIONA PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA

DIA INFERNAL

Pág. 10

RIO 2016

Três atletas do SC Braga
entram em acção
nos Jogos Paralímpicos
Pág. 22
Publicidade

FLÁVIO FREITAS

ENTREVISTA ANTÓNIO PEREIRA

Agrupamento
de Maximinos
mantém
número
de alunos
Págs. 4 e 5
Publicidade

2
Publicidade
correiodominho.pt
1 de Setembro 2016

7 de Setembro 2016 correiodominho.pt
?????????? 13

12
correiodominho.pt
7 de Setembro 2016

1 de Setembro 2016 correiodominho.pt3

Braga
§breves

TUB melhora organização
interna a pensar nos clientes

Redução da toxidade
Autocarros sem fumo
com óleos
100% sintéticos
A manutenção da frota dos TUB
vai de encontro às mais exigentes normas ambientais (Euro 6).
A Engenharia de Equipamentos e
Manutenção dos TUB introduziu
a utilização de óleos 100% sintécticos, isentos de azoto e enxofre e como tal mais limpos.
As mudanças de óleo são planificadas e as suas características
são acompanhadas através de
análises efectuadas nos laboratórios do fabricante. A redução da
toxidade e opacidade de fumos
de escape pela frota dos TUB é já
uma realidade confirmada.

MESES DE JULHO E AGOSTO foram sinónimo de trabalho “positivo” nos TUB. Continuar a aumentar o
número de clientes e obter resultados positivos são objectivos até final do ano.
TUB

| Patrícia Sousa |

O administrador dos Transportes
Urbanos de Braga (TUB), Teotónio dos Santos, faz um “balanço positivo” dos últimos dois
meses dado que foi possível
“melhorar a organização interna,
mas sempre com o foco nos
clientes”. Por isso, o objectivo
deste último terço do ano “é
continuar a aumentar o número
de clientes e concluir o ano de
2016 com resultados positivos,
cumprindo todos os critérios da
lei, que permitem assegurar a
continuidade de empresa e dos
postos de trabalho”, desafiou o
administrador dos TUB.
Durante os meses de Julho e
Agosto, adianta o administrador
no editorial do TUB Jornal, foram renovadas “com sucesso” as
certificações do Sistema de Gestão da Qualidade e do Sistema
de Gestão de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (Sistema IDI - NP 4457). A auditoria
externa de acompanhamento foi
efectuada pelo Grupo SGS. “A
equipa auditora constatou que os
TUB demonstram uma adequada implementação, manutenção
e melhoria continua do sistema
de gestão e da sua eficácia, bem
como estabelecem políticas, objectivos e indicadores de desempenho adequados, devidamente
monitorizados por forma a cum-

Primeiro semestre
Viaturas
reduzem consumos

DR

Administrador dos TUB, Teotónio dos Santos, faz balanço positivo dos meses de Julho e de Agosto

prir as políticas e os objectivos
estabelecidos”, sublinha aquele
responsável.
Ainda durante este período foi
concluído o Plano de Marketing
e Comercial onde se define a estratégia de marketing e o modelo
de actuação comercial da empresa, identificando oportunidades
de melhoria, de adequação ao
mercado e melhores práticas de
gestão.
Teotónio dos Santos destaca
também a ligação ao Posto Médico de Tebosa de modo “a me-

lhorar a oferta de transporte público para a ligação àquele equipamento”. De modo a “promover a mobilidade sustentável”, a
linha ‘14- Praça Conde Agrolongo - Priscos’ foi prolongada em
três horários por dia a Tebosa.
Neste período, houve ainda a
oferta de “produtos sazonais importantes para a valorização do
território e do património”, como o Circuito Turístico e o Circuito para a Praia Fluvial de
Adaúfe, com mais duas viagens
diárias.

lll
Neste período, os TUB
preparou ainda o próximo
ano lectivo. De destacar
também o planeamento
de novas campanhas de
promoção na Universidade
do Minho, na recepção a
os caloiros. A empresa vai
voltar às escolas com o
plano de sensibilização Transportes e Cidadania.

A redução do consumo
de combustível implica não só
uma redução dos custos, mas
também uma redução de emissões de CO2.
Os valores registados mostram
que no 1.º semestre de 2016 as
viaturas dos TUB consumiram
menos 1,08 L/100 Km em média.

Existem 74
Mais TUB Agente
Payshop
No início de 2014 existiam apenas seis postos de venda, todos
localizados na zona histórica da
cidade.
Hoje é possível efectuar a compra
e o carregamento de títulos de
transporte, passes e pré-comprados na rede TUB Agente - Payshop em 74 pontos de venda em
todo o concelho sem custos adicionais.
Publicidade
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Agrupamento de Maximinos
mantém número de alunos

+ mais

EMBORA já sentindo um decréscimo no número de alunos ao nível do pré-escolar, o Agrupamento de
Escolas de Maximinos mantém o número de alunos no global. Ano lectivo começa com “tranquilidade”.
AGRUPAMENTO DE MAXIMINOS
| Marta Amaral Caldeira |

É com “tranquilidade” que este
arranque de ano lectivo está a
decorrer no Agrupamento de Escolas de Maximinos. A garantia
é dada pelo director, António Pereira, que se mostra satisfeito ver
agora finalmente a ‘andar’ o projecto de requalificação da Escola
Secundária.
O ano lectivo 2016/17 começa
com 1627 alunos distribuídos
por 73 turmas. O director António Pereira refere que este é um
número que se vem mantendo
nos últimos anos, “embora ao nível do ensino pré-escolar já tenhamos sentido uma quebra no
número de alunos”, assinalou.
Uma situação que tenderá a
agravar-se futuramente, mas que
para já é colmatada com o preenchimento de mais alunos nos
outros anos de ensino.
O Agrupamento de Escolas de
Maximinos tem em acção o Plano Plurianual de Melhoria 20142018 - “o que nos permite desenvolver o nosso projecto
educativo com sustentabilidade,
pois tenho a certeza que não seria igual se tivesse um carácter
anual”, frisou o director.
No âmbito deste Plano Plurianual de Melhoria são vários os
objectivos que se pretendem
alcançar, tal como acontece em
todas as escolas do país, e que
assentam essencialmente na
mel- horia de resultados, combate ao absentismo e abandono escolar e combate pela disciplina
na escola. “É consensual que
sem disciplina, nenhuma das outras vertentes pode ser conseguida. E por isso é preciso que o
aluno sinta realmente vontade de
estar na escola”, frisou António

FLÁVIO FREITAS

Este ano lectivo
o Agrupamento
de Maximinos arranca
com 1627 alunos,
maioritariamente
oriundos das freguesias
da sua área de influência
pedagógica, isto é, das
agregações de freguesia
de Maximinos, Sé
e Cividade, Ferreiros e
Gondizalves, Real, Dume
e Semelhe e não só.
Refira-se que o
Agrupamento de
Maximinos integra sete
estabelecimentos
de educação e ensino :
a escola sede - Escola
Secundária de
Maximinos -, EB23 Frei
Caetano Brandão, Centro
Escolar de Maximinos,
Centro Escolar da Naia,
EB1 da Gandra Ferreiros, EB1/JI
de Estrada - Ferreiros,
e Centro Escolar de
Gondizalves.

António Pereira, director do Agrupamento de Escolas de Maximinos, garante que está tudo ‘a postos’ para as aulas começarem

Pereira. Uma das acções em que
o director do Agrupamento de
Escolas de Maximinos dá ênfase
assenta “no processo de partilha
entre professores”. “É fundamental que os professores se
reúnam e partilhem as suas experiências, as suas metodologias, os seus materiais de apoio,
etc., para daí tirarem melhores
resultados junto dos seus alunos”, referiu António Pereira, indicando que este, aliás, foi um
dos aspectos destacados no relatório de avaliação externa sobre
o agrupamento.
Neste momento ultima-se a colocação de professores em horários pequenos e substituições,
mas no essencial “está tudo
pronto” para começar as aulas.

lll
“É consensual
que sem disciplina,
nenhuma das outras
vertentes pode ser
conseguida.
E por isso é preciso
que o aluno sinta
realmente vontade de estar
na escola”.
António Pereira,
Director do Agrupamento
de Escolas de Maximinos

§projecto educativo
Acção tem permitido alunos alcançar melhores resultados

Discriminação positiva ajuda alunos
a recuperar e melhorar as notas

Porque os alunos são o centro das atenções na escola, o Agrupamento de Escolas de Maximinos leva a cabo um projecto de ‘Discriminação Positiva’, voltado para o seu sucesso educativo. “Tudo o que nós fazemos é para promover o sucesso dos alunos e para que eles tenham os melhores resultados”,
sublinhou António Pereira, director do Agrupamento de Maximinos.
“Este projecto de ‘Discriminação Positiva’ que dinamizamos através da tutorias permite-nos perceber e separar os alunos com mais dificuldades e trabalhar com eles de forma mais específica e direccionada, por exemplo com
as turmas duplas - em que, uma vez por semana, se divide a turma entre os
que têm mais e menos dificuldades e dois professores ajudam uma parte a
ultrapassar as dificuldades que sentem, enquanto outro professor ajuda os
que têm menos dificuldades a superar-se ainda mais”.

Publicidade
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Alunos transportam “valores” para sala de aula pelo desporto

Mais de 300 alunos praticam
uma actividade desportiva
O Desporto Escolar é uma actividade que assume grande relevância no contexto de ensino
do Agrupamento de Escolas de
Maximinos. Há mais de três
centenas de alunos a praticar
um desporto à escolha e, de
acordo com o director, António
Pereira, “o desporto promove
valores importantes para a sala
de aula”.
Andebol, voleibol feminino,
natação, caminhada de orientação ou desportos adaptados como o boccia ou goalball (mais
direccionado para os seus alunos com deficiência visual, já
que é um agrupamento de refe-

rência nessa área) são as actividades que oferece. Um dos projectos surgido desta actividade
desportiva no seio do Agrupamento de Maximinos denomina-se ‘D. E. in Classe Room’,
no 10.º ano de escolaridade, em
que os alunos escolhem a sua
turma como uma equipa.
“Os valores presentes no desporto, como o empenho individual e o esforço colectivo, estão também presentes na sala
de aula”, referiu o director do
agrupamento, apontando que
este projecto acabou por funcionar muito bem e tem tido
bons resultados.

“Somos um agrupamento
dos oito aos oitenta”
A FORMAÇÃO de adultos é aposta do Agrupamento de Escolas de Maximinos, que quer uma oferta que corresponda aos anseios da comunidade.

FLÁVIO FREITAS

António Pereira com “expectativas” quanto ao reforço da requalificação da secundária

AGRUPAMENTO DE MAXIMINOS
| Marta Amaral Caldeira |

FLÁVIO FREITAS

Projecto educativo do Agrupamento visa dar resposta a toda a comunidade

Cinquenta alunos inscritos para dança e outros tantos para a música

Ensino de música e dança
são marca distintiva
O Agrupamento de Escolas de
Maximinos distingue-se ainda
pelo ensino articulado da música e pelo ensino da dança - sendo o único a dar esta possibilidade em toda a região Norte do
país, contando para o efeito
com os parceiros imprescindíveis: a Calouste Gulbenkian e o
Ginasiano - Escola de Dança do
Porto.
“O grande problema que sentimos é até na adequação das
instalações às nossas competências, pois de facto precisamos mesmo de espaços condignos”, disse António Pereira.

“Por exemplo, ao nível da
música sentimos necessidade
de ter salas para o ensino individualizado dos instrumentos e
neste caso nem sequer temos
um espaço polivalente adequado para apresentar a nossa orquestra ao público e penso que
recorrer à cantina não é correcto”, afirmou.
Ao nível da dança a procura é
também crescente. Da dança
moderna à mais clássica, esta é
uma oportunidade única para
muitos alunos que têm no
Agrupamento de Maximinos a
hipótese de ter aulas grátis.

“Somos e procuramos ser um
agrupamento dos oito aos 80”,
apontou António Pereira, director do Agrupamento de Escolas
de Maximinos - que tem também como prioritário o ensino
dos adultos que têm como grande ambição terminar o seu ciclo
de escolaridade, seja ao nível do
9.º ou 12.º ano. A expectativa é
que o agrupamento receba, neste
ano lectivo, 100 alunos em turmas EFA (Educação e Formação
de Adultos).
“De facto somos um agrupamento que nos preocupamos
com o ensino desde o pré-escolar até à formação de adultos”,
referiu António Pereira, indicando que há já uma turma EFA
constituída para arrancar no próximo dia 12.
Segundo o director do Agrupamento de Escolas de Maximinos, depois do decréscimo a que
se assistiu nesta área de formação de adultos com a extinção
dos Centros de Novas Oportunidades em 2012/13, existe agora
uma nova vaga de alunos que
procura esta formação alternati-

va para findar os seus estudos.
“Na realidade, as pessoas sentem muito essa necessidade de
se valorizar do ponto de vista
académico, embora não seja um
percurso fácil”, referiu António
Pereira, indicando que estes alunos, dependendo do ciclo que
pretendem concluir e dos estudos que possuem feitos, podem
frequentar entre 300 a 1200 horas de formação em horário póslaboral.
Refira-se, a propósito, que o
Agrupamento de Escolas de Maximinos continua a integrar o
CQEP - Centro para a Qualificação e Ensino Profissional, juntamente com a Câmara Municipal
de Braga e outros agrupamentos
de escolas, cujo objectivo é a
orientação de jovens e adultos e
o reconhecimento, validação e
certificação de competências
(RVCC), escolar e profissional.
“No fundo, permite-nos dar resposta à formação de adultos num
sistema não formal de ensino”,
destacou o responsável.
Neste momento estão abertas
as inscrições para os adultos que
queiram concluir os estudos ao
nível do 9.º e 12.º ano de escolaridade.

+ mais
Quanto à requalificação
da Secundária de
Maximinos - que
finalmente foi
contemplada com
apoios comunitários
através do programa
Norte 2020 com 1,2
milhões de euros, dos
quais 90 mil euros a ser
assumidos pela Câmara
de Braga - o director
António Pereira assinala
que este financiamento
“tem um valor residual”.
A expectativa é que o
projecto seja reforçado
através de um outro
programa.
As aulas decorrem em horário
pós laboral e o objectivo do
Agrupamento de Escolas de Maximinos é que sejam constituídas duas turmas em cada uma
destas formações.
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António Costa vem a Braga
participar na rentrée política da JS
O TEATRO da Escola Secundária Sá de Miranda serve de palco para a conferência da Juventude
Socialista que marca a sua rentrée política. António Costa está presente na sessão de encerramento.
POLÍTICA

| Redacção |

DR

António Costa, secretário-geral do PS

‘Jovens & Políticas’ vai servir de
tema para a conferência que
marca este fim-de-semana a rentrée política da Juventude Socialista (JS). António Costa, secretário geral do PS marca presença
nesta iniciativa que vai ter lugar
em Braga, mais especificamente
no Teatro da Escola Secundária
Sá de Miranda.
Segundo o secretário-geral da
JS, João Torres, o principal objectivo da conferência passa por
“abordar, em várias perspectivas, o conjunto das cinco grandes áreas transversais – Igualdade, Emancipação Jovem, Coesão

Social e Territorial, Democracia
e Europa – que marcam o contributo político da JS, compilado
no manifesto intitulado ‘Vamos
pela Esquerda, Uma Agenda Jovem’”.
No programa da iniciativa
constam uma série de painéis temáticos com a participação de
mais de uma dezena de convidados, entre especialistas, eurodeputados, membros do governo e
deputados do PS, bem como independentes.
Na sessão de abertura, que se
realiza a partir das 14 horas do
próximo sábado, participam José Eduardo Gouveia (presidente
da Concelhia de Braga), José Litra (presidente da Federação

+ mais
António Costa,
secretário-geral do
Partido Socialista, marca
presença no segundo dia
desta conferência da
Juventude Socialista
(JS), participando na
sessão de encerramento
dos trabalhos, que terá
lugar ao final da manhã
do próximo domingo.
Nessa sessão participam
também Joaquim
Barreto, presidente da
Federação Distrital de
Braga do PS e João
Torres, secretário-geral
da JS.
Distrital de Braga), Manuel Caldeira Cabral, ministro da Economia e, ainda, António Arnaut,
que é presidente honorário do
PS.

Federação socialista

PS promoveu acções mais próximas dos cidadãos
POLÍTICA

| Redacção |

A Federação de Braga do Partido Socialista e os deputados à
Assembleia da República eleitos
pelo PS neste círculo promoveram nesta época de Verão um
conjunto de acções políticas que
privilegiaram o contacto de proximidade com instituições,
agentes sociais e população do
distrito.
Do Emprego à Acção Social
(Barcelos, Braga, Guimarães e
Vila Nova de Famalicão), da
Protecção Civil à Defesa da Floresta contra Incêndios (Fafe,
Terras de Bouro, Vila Verde e
Vizela), do Turismo (Braga, Esposende, Guimarães e Terras de

DR

Federação de Braga do PS e deputados socialistas à Assembleia da República numa das acções políticas durante este Verão

Publicidade

Dr. Ari Ramos
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Bouro) às preocupações mais
candentes, como as que se prendem com a protecção ambiental
e das populações na exploração
mineira do caulino (Barcelos),
as acções políticas desenvolvidas neste período de Verão proporcionaram, igualmente com

sucesso, o contacto próximo dos
dirigentes da Federação do
PS/Braga e dos deputados do PS
por este círculo com os eleitores
e com os diversos agentes sociais da parte mais significativa
do território distrital.
Merece destaque o facto de as
várias acções terem proporcionado, todas elas, o contacto directo do membro do governo
mais próximo da realidade em
causa, como foi o caso de vários
secretários de Estado.
E se este trabalho permitiu chamar a atenção e valorizar as potencialidades do território, ele
deu “pleno cumprimento aos objectivos e compromissos da Federação do PS/Braga” para esta
primeira fase do mandato, tal como proporcionou aos deputados
à Assembleia da República pelo
PS/Braga (Joaquim Barreto, Sónia Fertuzinhos, Domingos Pereira, Hugo Pires, Maria Augusta Santos, Luís Soares e Palmira
Maciel) “a conclusão da primeira sessão legislativa com plena
satisfação.
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Encontros da Imagem mostram
fotos que retratam a ‘Felicidade’

+ mais
A 6.ª edição do Prémio
de Fotografia
Emergentes dst,
regressa com o prémio
financeiro de 7500
euros.
A este prémio
concorreram mais de
300 candidatos, de mais
de 15 países, e cujos 80
finalistas vão apresentar
o seu trabalho a 21
críticos dos vários
quadrantes da fotografia
nos próximos dias 21 e
22, precidamente no
Convento do Carmo.

A PARTIR de 20 de Setembro e até ao início de Novembro, a cidade de Braga volta a ser animada com
os Encontros da Imagem. Nesta edição, mais de 200 autores exibem a arte de fotografar a ‘Felicidade’.
CULTURA

| Redacção |

Os Encontros da Imagem regressam a Braga de 20 de Setembro
a 5 de Novembro e são dedicados especialmente à ‘Felicidade’. São mais de 200 fotógrafos
que exibem ‘a felicidade’ em 15
espaços diferentes da cidade,
questionando a forma como a
sociedade actual a procura.
O evento vai já na sua 26.ª edição e pretende mostrar, mais
uma vez, o melhor da fotografia
contemporânea, a nível nacional
e internacional.
Refira-se que os Encontros da
Imagem são efectivamente o
único festival na área das artes
visuais em Portugal e um dos
mais antigos da Europa.
Nesta edição, o evento apresenta mais de 200 autores em
exposições individuais e colectivas provenientes da Argentina,

O vencedor ganhar
presença nos Encontros
da Imagem de 2018 com
uma mostra individual.

DR

Ângela Ferreira, presidente da direcção dos Encontros da Imagem

Austrália, Brasil, Canadá, Estados Unidos da América, Mali,
Méximo, Peru, Qatar, Síria, Uz-

bequistão e de vários países da
Europa - Alemanha, Áustria, Dinamarca, Eslováquia, Espanha,

França, Holanda, Irlanda, Itália,
Polónia, Portugal, Reino Unido
e Suíça).

Os trabalhos artísticos vão poder ser apreciados em vários locais de Braga como é o caso do
Museu da Imagem e da Casa dos
Crivos e em espaços ocupados
de forma alternativa, como é o
caso da Casa Esperança.
Publicidade
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CENTRO COMERCIAL NOVA ARCADA - BRAGA • tlf. 253 031 791 • tlm. 930 607 920 • E-mail: orcamentos@laranja-mecanica.pt
HORÁRIO – DOMINGO A QUINTA 09H00 àS 23H00 • SEXTAS, SÁBADOS E VÉSPERAS DE FERIADO DAS 09H00 ÀS 00H00
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Vereadora da Cultura e Educação da Câmara Municipal de Braga

LÍDIA DIAS
HOJE ENTRE 19 E AS 20 HORAS NA RÁDIO

Hoje é dia de GRANDE ENTREVISTA

PRIMEIRO PLANO

Entrevista de Rui Alberto Sequeira

SÁBADO NO JORNAL
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Astória

Praça da República, 4
Vinho verde (copo): Quinta de Naíde
Petisco: Alheira panada em cama de grelos
Promoção decorre de segunda a domingo, entre as 15 e as 24 horas, até 9 de Outubro.

Secular Café Astória inova
serviço e oferta aos clientes

LOCALIZADO EM PLENO CORAÇÃO DE BRAGA, o Café ‘Astória’ é um dos ex-libris da cidade e volta a
participar na iniciativa Verde Cool, promovida pela Associação Comercial de Braga.
VERDE COOL

tendo em conta o “aceitação deste petisco”. Assim, a sugestão
vai para uma alheira panada em
cama de grelos, acompanhada de
um bomum copo de vinho verde
‘Quinta de Naíde’.
Esta promoção é de segunda
domingo das 15 às 24 horas e
promete, mais uma vez, deliciar
os clientes que, segundo Manuela Cruz, “este é um produto regional com excelente aceitação.
os minhotos e os turistas apreciam bastante os enchidos, daí a
repetição do petisco”.
O roteiro ‘Verde Cool’ decorre
até 9 de Outubro. Por apenas 2
euros e meio poderá usufruir de
um copo de vinho verde e de um
petisco.

| Redacção |

O Café Astória é uma referência
histórica na cidade e, por isso,
quase dispensa apresentações.
Manuela Cruz é a responsável
pelo espaço que considera “um
ex-libris da cidade”.
Manuela conta que durante
muito tempo este era um sítio de
muito respeito. Histórias do ‘Astória’ são muitas e algumas com
mais de 50 anos, relatadas por
alguns clientes que ainda se lembram de “quando se entrava de
chapeú neste espaço porque na
altura cobrir a cabeça era sinal
de respeito”.
O Astória foi sofrendo várias
alterações ao longo dos anos
com diferentes gerências, e desde há um ano que Manuela Cruz
se propôs “devolver o Astória à
cidade”.
“Houve uma década que as
pessoas se afastaram do centro
da cidade. Hoje as coisas estão a
mudar, as pessoas estão a retomar ir ao centro e, é nesse sentido que estamos a trabalhar”, explicou Manuela Cruz.
Serviço, Inovação e relação
Qualidade-Preço são as três
marcas diferenciadoras deste
‘novo’ Astória, que aposta também nas actividades culturais e
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Manuela Cruz apresenta o serviço, inovação e qualidade preço como as três marcas diferenciadoras do ‘Astória’

espaciais.
“Aqui o cliente pode tomar o
pequeno-almoço, lanchar e jantar com qualidade e a preços
convidativos. Por 10 euros temos pratos de chef”, adiantou a
responsável.
O ‘Astória’ volta a integrar o
roteiro do Verde Cool, uma iniciativa da Associação Comercial

de Braga (ACB), em parceria
com o jornal ‘Correio do Minho’
e da rádio ‘Antena Minho’.
Manuela Cruz afirmou que esta
“é uma iniciativa de louvar porque junta vários empresários da
cidade em torno de um objectivo
comum que é divulgar os espaços. Os empresários devem juntar-se em torno de causas colec-

tivas de modo a colocar Braga
no mapa, chamando clientes pela oferta diferenciadora, mas
tendo por base uma estratégia
comum. Sozinho vou mais depressa, mas juntos vamos mais
longe”, sublinhou.
Quanto à proposta, no âmbito
deste roteiro Verde Cool, o ‘Astória’ repete a do ano passado,

lll
A sugestão do café
‘Astória’ no roteiro do
‘Verde Cool’ vai para uma
alheira panada em cama de
grelos, acompanhada de um
bom copo de vinho verde
‘Quinta de Naíde’.
Esta promoção é válida
de segunda domingo das 15
às 24 horas e promete, mais
uma vez, deliciar os clientes
do café.
Publicidade
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Casos do dia
Em Rio Douro

“Situação muito
complicada”
em Cabeceiras
de Basto
Em Cabeceiras de Basto, as
chamas deflagraram em Rio
Douro, pelas 6.09 horas, e
houve habitações em risco,
tendo a população sido evacuada por precaução.
O comandante dos Bombeiros de Cabeceiras de Basto,
Duarte Ribeiro, disse à Lusa
que o combate às chamas estava a ser dificultado pela falta
de acessos, pela existência de
muito material combustível e
pelo vento. “A situação está
muito complicada, com frentes muito activas e com muitas
projecções”, referiu.
Ao início da noite, era o incêndio com mais meios no
distrito de Braga, estando no
local 117 elementos e 39 viaturas.

Monsul e Geraz do Minho

Populações
evacuadas na
Póvoa de Lanhoso
Na Póvoa de Lanhoso também houve populações evacuadas devido a um incêndio
que deflagrou em Monsul e
chegou a Geraz do Minho.
A evacuação foi feita por
precaução e ao final da tarde
não havia habitações em risco.
Ontem ao fim dia ainda estavam 28 bombeiros e nove viaturas a combater as chamas.
Destaque ainda para Rossas,
no concelho de Vieira do Minho, onde as chamas consumiam floresta desde as 17 horas de segunda-feira.
Publicidade

Arcos de Valdevez acciona
Plano Municipal de Emergência
FOGOS NO SOAJO obrigaram a evacuar alguns moradores e Câmara Municipal de Arcos de Valdevez
accionou, ontem à tarde, o Plano Municipal de Emergência. Três habitantes sofreram ferimentos.
INCÊNDIOS FLORESTAIS
| Redacção/Lusa |

A Câmara de Arcos de Valdevez
ascionou ontem à tarde o Plano
Municipal de Emergência, na sequência dos fogos que lavravam
na zona do Soajo, informou o vice-presidente da autarquia, Hélder Barros. O plano foi activado
pelas 16.10 horas.
De acordo com o 2.º comandante de operações de socorro
de Viana do Castelo, Robalo Simões, o incêndio tinha, pelas
18.50 horas, duas frentes activas, e obrigou à evacuação do
lugar de Paradela.
Foram retiradas “14 a 16 pessoas”, conduzidas para o Centro
de Dia do Soajo, mas entretanto
algumas delas já puderam regressar a casa.
Ainda segundo Robalo Simões, a maioria dos habitantes
daquele lugar recusou abandonar o local.
A Protecção Civil chegou também a equacionar a hipótese de
evacuar o lugar de Várzea, mas
tal ainda não aconteceu. A situação está a ser acompanhada para
avaliar o evoluir das chamas.
O comandante dos Bombeiros
Voluntários de Arcos de Valdevez, Filipe Guimarães, disse que
o incêndio provocou “queimaduras ligeiras” no rosto e no cabelo de dois habitantes de Paradela.

GONÇALO DELGADO/LUSA

Fogos no Soajo levaram município de Arcos de Valdevez a accionar Plano de Emergência

Um outro habitante também teve de ser assistido, por inalação
de fumos. Os três foram conduzidos para o Hospital de Ponte
de Lima.
O incêndio deflagrou pelas 9
horas e chegou a ser dado como
dominado, mas, como sublinhou
Robalo Simões, reacendeu “com
grande potência” ao início da
tarde.
No local esteve uma retroescavadora a abrir uma estrada até ao
lugar de Adrão, “para tentar chegar à cabeça do fogo”.
Ao início da noite de ontem
continuavam no local 64 elementos com 25 viaturas, depois

de terem sido ajudados por um
meio aéreo durante a tarde.
Segundo o site da Autoridade
Nacional de Protecção Civil, os
casos mais complicados no distrito de Braga verificavam-se em
Rio Douro, Cabeceiras de Basto
(ver texto ao lado). Também em
Rossas, Vieira do Minho, estavam 70 bombeiros acompanhados por 25 viaturas. De destacar
também o incêndio em Marrancos, Vila Verde, com 57 elementos e 17 viaturas.
Já no distrito de Viana do Castelo, para além do incêndio no
Soajo, o destaque ia para Boalhosa, em Ponte de Lima.

+ mais
Ao início da noite de
ontem estavam activos
19 incêndios florestais
no distrito de Braga.
No terreno estavam 413
bombeiros e 140
viaturas.
Já no distrito de
Viana do Castelo, seis
incêndios eram
combatidos por 177
elementos e 60 viaturas.
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Minho

Costa Gomes revela “terceira via” para
resolver resgate da concessão de água
PRESIDENTE da Câmara de Barcelos revela que está em cima da mesa uma terceira via para resolver
o problema da concessão da água. Edil acredita que assunto será resolvido até ao fim deste mês.
BARCELOS

| Redacção/Lusa |

O presidente da Câmara Municipal de Barcelos revelou ontem à
Lusa que o problema da concessão da água poderá ser resolvido por uma “terceira via”, acrescentando que até ao final deste mês estará “estabilizado” o
acordo entre as partes envolvidas.
No entanto, Miguel Costa Gomes escusou-se a revelar os contornos da nova solução entretanto posta em cima da mesa das
negociações pelo accionista
maioritário da Águas de Barcelos (AdB), a empresa detentora
da concessão.
Até aqui, eram conhecidas apenas duas soluções: ou o resgate
total da concessão, por 87 milhões de euros, ou a compra de
75 por cento da AdB, por 37 milhões.
“Entretanto, o accionista maioritário apresentou, há oito dias,

uma terceira via, que nos parece,
das três, a mais favorável para o
município. Mas estamos a trabalhar com os três cenários, sendo
que, em qualquer dos casos, os
interesses do município serão
sempre acautelados”, referiu
Costa Gomes à Lusa.
Acrescentou que está convicto
de que até ao final deste mês estará “estabilizado” o acordo entre a Câmara e os dois accionistas da AdB e que até ao final do
ano “todo o processo estará encerrado”.
Recorde-se que o Tribunal Arbitral de Lisboa condenou a Câmara de Barcelos a pagar, até
2035 e em tranches anuais, uma
indemnização total de 172 milhões de euros à AdB, para assegurar o reequilíbrio financeiro
da concessão.
Os consumos previstos no contrato nunca foram atingidos e a
empresa, em 2010, requereu a
constituição do tribunal arbitral,
com vista à reposição de equilí-

§Cávado
Vila Verde

Mais de 20 mil entradas
nas piscinas municipais
O presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, António Vilela, realizou
uma visita às Piscinas Municipais de Vila Verde para assinalar o sucesso
deste equipamento de lazer que, em dois meses, registou uma afluência
superior a 20.000 veraneantes.
A adesão dos vilaverdenses, emigrantes e de inúmeros visitantes de outros municípios às piscinas ao ar livre de Vila Verde, inauguradas a 24 de
Junho, ultrapassou as estimativas mais optimistas e, para comemorar este sucesso, o Município, presenteou todos os utentes com um dia aberto
neste equipamento de lazer.
No sentido de enriquecer este espaço e de o tornar ainda mais apelativo,
na Primavera de 2017, terá lugar um novo e significativo investimento na
manutenção do equipamento e principalmente na dotação deste espaço
de valências de veraneio complementares.
António Vilela, de visita às Piscinas de Vila Verde, não esconde a satisfação
com o sucesso alcançado com estes equipamentos, sublinhando que
“uma frequência de 10.000 veraneantes por mês é a prova inequívoca de
que o investimento nestas piscinas ao ar livre, modernas e funcionais, representou uma resposta perfeitamente ajustada às necessidades e anseios da população, sendo, por isso, desde já, uma posta ganha.”

brio económico-financeiro da
concessão.
A Câmara recorreu daquela decisão, mas os tribunais administrativos confirmaram-na.
No entanto, a decisão ainda
não teve qualquer efeito prático,
uma vez que as partes acordaram em não a aplicar enquanto

decorrerem as negociações para
o resgate da concessão pelo município.
Neste momento, estão já vencidas prestações que ascendem a
mais de 60 milhões de euros e
que terão de ser pagas pelo município caso não seja alcançado
um acordo para o resgate.
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Miguel Costa Gomes, edil barcelense
Publicidade
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§Cávado
Esposende

Biblioteca apresenta novo livro
e promove hora do conto em inglês
A Biblioteca Municipal Manuel
de Boaventura, de Esposende,
vai acolher a apresentação do
mais recente livro da autora esposendense Susana Inês e vai
realizar uma sessão da Hora do
Conto em inglês. Ambas as sessões têm entrada gratuita.
Assim, no dia 17, sábado, às
21.30 horas, o Auditório da Biblioteca será palco da sessão de
apresentação do livro ‘Cinética
da Alma’. Trata-se do quarto liDR
vro de poesia de Susana Inês,
uma jovem autora natural de Susana Inês apresenta novo livro
Fonte Boa, Esposende, licenciada em Educação Social Gerontológica, actualmente a viver e a trabalhar
em Londres, Inglaterra. Editado pela Seda Editora/Vesbrava e com prefácio do poeta esposendense Jorge Braga, ‘Cinética da Alma’ vem acompanhado de um segundo livro em inglês intitulado ‘Words and Alchemy’.
No dia 18 de Setembro, a Biblioteca Municipal regressa às sessões em família, com a sessão da Hora do Conto ‘The King’s Servant’, orientada pela
Kids & Us Languages School Porto. Esta hora do conto em inglês, agendada para as 16 horas, é dirigida a famílias com crianças dos três aos oito
anos de idade, que são convidadas para o fantástico castelo de um rei
muito peculiar. Graças ao criado do rei, o amável (e agitado) Jenkins, podem participar num autêntico baile medieval.
A participação nesta sessão é gratuita, mas carece de inscrição prévia,
que poderá ser efectuada directamente na Biblioteca, através de telefone
ou do e-mail biblioteca.municipal@cm-esposende.pt.

Terras de Bouro

Vila do Gerês acolhe
VI Encontro Nacional de Poetas
A Vila do Gerês, em Terras de Bouro, vai acolher, uma vez mais, no dia 24
de Setembro, no auditório do Centro de Animação da vila termal do Gerês, o XVI Encontro Nacional de Poetas.
O evento, que está sujeito a inscrição prévia, contempla a apresentação
de poemas e o já tradicional concurso de poemas livres e quadras alusivas, obrigatoriamente, ao termo ‘Gerês’ e será organizado pela Câmara
Municipal de Terras de Bouro, o jornal ‘Poetas & Trovadores’ e a Associação
de Escritores Minhoto – Galaicos ‘Calidum’.
As inscrições terão que ser realizadas até ao próximo dia 16.
O Município de Terras de Bouro informou ainda que, para a realização do
encontro, terão que existir, no mínimo, cinquenta inscrições, sob pena do
mesmo não se realizar.
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Tudo a postos para o
arranque do ano lectivo

MUNICÍPIO DE AMARES já tem tudo preparado para que o arranque do ano
lectivo se faça com a desejável normalidade.
AMARES

| Redacção |

Em Amares, o Município tem tudo a postos para o arranque do
novo ano lectivo. A garantia é
dada pela vereadora da Educação, Cidália Abreu, que realça a
disponibilidade da autarquia para colaborar com todos os agentes intervenientes na Educação
do concelho.
“Investir na Educação é investir no futuro das nossas crianças
e jovens, este é o lema pelo qual
o actual executivo municipal se
tem pautado no que respeita à
Educação”, sublinha Cidália
Abreu, destacando que a prova
deste esforço a nível financeiro
foi a abertura de todas as cantinas em todos os Centros Escolares do 1.º Ciclo de Amares, supervisionadas por duas técnicas
da área alimentar (Nutricionista
e Engenheira Alimentar e da
Qualidade).
“Tal tem permitido oferecer
aos nosso alunos refeições saudáveis, adequadas às suas necessidades, promovendo-se desta
forma a saúde e o sucesso escolar das nossas crianças, pois
existe uma relação muito estreita
entre a alimentação e o rendimento escolar”, acrescenta.
Cidália Abreu salienta, também, que a Escola EB 2,3 de
Amares irá ser alvo de uma intervenção profunda a iniciar durante o próximo ano lectivo.
Também irão ser realizadas al-
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Escola EB 2,3 de Amares vai ser requalificada

gumas obras de melhoria na Escola Secundária de Amares.
A responsável pela pasta da
Educação refere ainda que no
Município de Amares, no âmbito das suas competências e no
desenvolvimento e continuidade
da sua política de acção social e
escolar, irá assumir os diversos
compromissos no próximo ano
lectivo, nomeadamente o encar-

lll
O Município de Amares tem
uma plataforma electrónica
que disponibiliza
informação aos pais no que
respeita à Educação,
nomeadamente as ementas
semanais bem como a
consulta dos valores a pagar
das refeições.

go financeiro para a aquisição
dos manuais escolares do 1.º ciclo do Ensino Básico, dos quais
inclui o manual e o livro de actividades, o manual de Inglês e livro de actividades de Inglês, e o
material didáctico, em função do
respectivo escalão da Segurança
Social dos alunos.
A gratuitidade do transporte escolar desde o pré-escolar até ao
12.º ano (desde que estudem no
concelho ou que não tenham as
respectivas áreas de interesse
dos seus estudos no próprio concelho) é também garantida pela
pela câmara.
A autarquia apoia ainda a deslocação de alunos portadores de
deficiência física ou que possuem qualquer outra limitação,
assumindo os custos com os
transportes fora e dentro da sua
área de residência.

Publicidade

Santa Casa

Ano lectivo arrancou na Misericórdia
VILA VERDE
| Redacção |

A Santa Casa da Misericórdia de
Vila Verde já deu início ao novo
ano lectivo do infantário e creche. O provedor, Bento Morais,
emitiu comunicado onde expressa gratidão a todos os pais que
confiam na Santa Casa e nos

seus serviços e projectando sempre uma melhoria da qualidade
de serviço para todas as crianças. É a pensar nas crianças e
nas suas famílias que a instituição terá, a partir do lectivo
2017/18, ensino ao nível do primeiro ciclo, recorda o provedor.
A Misericórdia continua a assegurar o centro de estudos nos

moldes habituais.
Em termos de parcerias, decorrem negociações para que o Instituto Britânico se instale na
Santa Casa para facilitar o estudo de Inglês. Todas as actividades extracurriculares serão mantidas, com a possibilidade de
introduzir novas actividades tais
como o ballet.
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Vila Nova de Famalicão

Monsenhor prometeu “lutar por
um Famalicão maior e melhor”

CENTENÁRIO de monsenhor Joaquim Fernandes foi celebrado ontem com uma cerimónia solene nos
Paços do Concelho. Festa continuou com a eucaristia no adro da igreja paroquial de Mouquim.
VILA NOVA DE FAMALICÃO
| Patrícia Sousa |

“O melhor tempo que gastamos
é o que investimos nas pessoas.”
in Fernando Pessoa
No dia do centésimo aniversário,
monsenhor Joaquim Fernandes
prometeu “continuar a lutar por
um Famalicão maior e melhor”.
Na sessão solene de homenagem
pública, que decorreu ontem no
salão nobre dos Paços de Concelho de Vila Nova de Famalicão,
monsenhor assumiu o amor e o
bairrismo pela terra, acreditando
que a missão de todos devia ser
“fazer da sociedade uma família”. E prometeu ainda ao presidente da autarquia, Paulo Cunha, “ajudá-lo a caminhar por
um Famalicão cada vez maior”.
A festa, que continuou com
uma celebração eucarística no
adro da igreja paroquial de Mouquim, foi organizada pela Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão, a Associação Amigos de Famalicão, a Arquidiocese de Braga e a Junta de Freguesia de Mouquim.
O salão nobre foi pequeno para
receber todos aqueles que quise-

ANTÓNIO FREITAS/CMVNF

Monsenhor Joaquim Fernandes, que celebrou ontem 100 anos, foi homenageado

ram participar na cerimónia solene de homenagem a monsenhor, que foi o sacerdote que
mais tempo esteve no arciprestado de Vila Nova de Famalicão. E
em jeito de agradecimento a todos pela presença, monsenhor
respondeu com o desejo de continuar a lutar pelo concelho.
“Não somos nada na vida se não

formos homens completos, correctos e com qualidades de civilização e de educação e fazer
sempre da sociedade uma família”, sublinhou o homenageado.
O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, destacou a
“vida muito exemplar” de monsenhor, que tem dado “verdadei-

ras lições de vida a milhares de
famalicenses e enormes contributos no desenvolvimento da cidade”. O presidente foi mais
longe, evidenciando o legado
material que o aniversariante
deixou, “só possível devido à
sua persistência, verticalidade e
forma de encarar os problemas”.
Ainda na sessão solene, Paulo

Cunha agradeceu “a persistência”, destacando todas as obras
físicas deixadas por monsenhor.
“É uma referência para todos.
Deixa-nos também um legado
de dedicação. É exemplar a forma como tocou em millhares de
cidadãos. Muito obrigado pelo
seu passado, pelo seu percurso.
Muito obrigado por não ter vergado a pressões e obstáculos, já
que conviveu com muitos regimes políticos e nunca vacilou no
caminho que fez na sua vida”,
elogiou Paulo Cunha.
O arcebispo primaz, D. Jorge
Ortiga, começou por falar da importância de “fazer memória”
numa época em que “a sociedade do amanhã está a ser construída a partir do nada, à deriva,
sem rumo certo”. Por isso, ser
fundamental para fazer memória. “O monsenhor é um homem
que vive apaixonadamente pelas
questões da sociedade e devemos receber esse legado, conservar e transmitir. Não passa por
cima das coisas, quer sempre
ajudar a construir uma sociedade
melhor”, referiu.

lll
“O monsenhor nunca foi um
homem só, soube envolver-se socialmente de forma
inteligente, trabalhando
com a comunidade de
braços abertos e de forma
receptiva, trazendo sempre
para junto de si todos para
ajudar.”

Paulo Cunha
Presidente CMVN Famalicão

Publicidade
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Na sequência da derrocada de edifício

Rua de Santo António fechada
A Rua de Santo António, no centro de Vila Nova de Famalicão,
está encerrada ao trânsito automóvel por tempo indeterminado,
na sequência da derrocada de
um edifício situado na margem
da rua na passada sexta-feira.
“Após uma vistoria técnica
realizada ao local pela comissão
colegial foram denotados danos
e não está ausente de risco a queda da fachada do edifício, por isso, vamos limitar a rua à circulação automóvel”, adiantou ontem
o vereador da Protecção Civil,
Ricardo Mendes, referindo que é
possível circular a pé no lado
oposto ao local onde decorreu a

derrocada.
“A fachada do prédio encontra-se em perigo de derrocada. Já
informamos o proprietário do
estabelecimento ali existente,
através do seu representante, que
seria necessário fazer a contenção daquele edifício através de
uma estrutura metálica. Não notificamos para demolir, porque
consideramos que é necessário
fazer um estudo mais aturado
para o fazer”, explicou.
Junto ao prédio que ruiu decorriam trabalhos de construção de
um novo edifício, situação que
danificou a estrutura do edifício
contíguo.
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Vila Nova de Famalicão

Famalicão aguarda classificação do
património dos montes de Vermoim
COMPLETAM-SE MIL ANOS sobre a incursão militar viking à região de Entre- Douro e Minho que
destruiu quase por completo o Castelo de Vermoim. A efeméride é assinalada com um colóquio
internacional de cariz científico, no próximo dia 17, no Centro de Estudos Camilianos.
VILA NOVA DE FAMALICÃO
| Isabel Vilhena |

Vila Nova de Famalicão quer
consagrar o Monte de Vermoim,
como reserva classificada, onde
se inclui o Castelo de Vermoim.
O processo está em curso junto
de algumas entidades, nomeadamente da Direcção-Geral de
Cultura do Norte e ganha agora
nova visibilidade com a realização do colóquio comemorativo
dos ‘Mil anos de incursão normanda ao Castelo de Vermoim’,
que vai contar com alguns dos
mais destacados especialistas internacionais no tema das incursões normandas ou vikings na
Europa que vão estar em Vila
Nova de Famalicão, no próximo
dia 17, para participar no evento.
“Nós temos uma estratégia de
salvaguarda do nosso património arqueológico. Existe neste
momento um processo em curso
que tem a ver a intenção da câmara de Famalicão de classificar
toda aquela área dos montes de
Vermoim onde se enquadra o
Castelo de Vermoim, cujo interesse patrimonial ultrapassa as

Para Armando Coelho da comissão científica do colóquio
“começa a ser urgente a decisão.
Por exemplo, o Castro das Eiras
que tem uma importância excepcional para a proto-história do
noroeste e muito concretamente
para o Vale do Ave merece ser
classificado como monumento
nacional. Mas nós entendemos
que a classificação deve ser de
todos os montes de Vermoim
que contempla um conjunto de
manifestações que merecem ser
classificadas”.

lll
“Nós temos uma estratégia
de salvaguarda do nosso
património arqueológico.
Existe neste momento um
processo em curso que tem
a ver a intenção da câmara
de Famalicão de classificar
toda aquela área dos
montes de Vermoim onde se
enquadra o castelo”.

ANTÓNIO FREITAS/CMVNF

Apresentação do colóquio comemorativo dos ‘Mil anos de incursão normanda ao Castelo de Vermoim’

fronteiras do concelho”, explicou Nelson Pereira, da divisão
de Cultura da câmara de Famalicão na apresentação do colóquio.
Trata-se do primeiro colóquio

§colóquio
Dia 17 de Setembro

Famalicão assinala ‘Mil anos de incursão
normanda ao Castelo de Vermoim’
Completam-se, este ano, os mil anos sobre uma incursão militar normanda no Entre-Douro e Minho, mais concretamente no Castelo de Vermoim,
acontecimento que ficou registado na Chronica Gothorum.
Para assinalar esta efeméride, a Câmara de Famalicão, em colaboração
com a Faculdade de Letras do Porto, realiza o colóquio internacional no
dia 17.
Com esta iniciativa pretende-se debater, compreender e esclarecer um
pouco melhor este período cronólogico e histórico.
Para o autarca Paulo Cunha “este colóquio será um acontecimento muito
importante para o país a nível histórico e científico, que para além de trazer até Famalicão cerca de uma dezena de prestigiados investigadores internacioanais para a abordar a questão da passagem dos vikings pela
nossa região irá também explorar também a questão do nosso Castelo de
Vermoim”.

temático sobre a presença viking
no noroeste da Península, que
conta já com cerca de uma centena de inscrições.
O evento foi apresentado ontem, na Casa do Território, pre-

cisamente no dia que se completam mil anos sobre a incursão
militar normanda/viking à região Entre-Douro e Minho, que
destruiu quase por completo o
Castelo de Vermoim.

Nesta matéria de salvaguarda
de património, Armando Coelho
elogia o papel preponderante da
câmara de Famalicão “que tem
estado sempre atenta aos momentos essenciais da história do
concelho”.
Promovido pela câmara de Famalicão, o colóquio é coordenado por Armando Coelho e Mário
Jorge Barroca da Faculdade de
Letras da Universidade do Porto
e decorrerá no Centro de Estudos Camilianos em S. Miguel de
Seide.
Publicidade
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§breves
Caminha
Capitania do porto
com novo comandante
O capitão-tenente Pedro Miguel
Cervaens Costa é o novo comandante da capitania do porto de
Caminha, substituindo no cargo
Gonzalez dos Paços, que concluiu
a sua comissão de serviço de três
anos informou ontem aquela capitania.
Em comunicado, a capitania do
porto de Caminha adiantou que
a tomada de posse vai decorrer
hoje, pelas 11 horas, no Forte da
Lagarteira, em Vila Praia de Âncora.

Valença
Câmara reforça
investimento
na Educação
A Câmara de Valença anunciou
“um reforço do investimento” na
educação, destacando os dois
milhões de euros da requalificação do complexo da Escola Básica 2 e 3 / S do concelho.
Além desta obra, em comunicado, a autarquia especificou que
no ano lectivo 2016/17 o município vai ainda garantir “bolsas
de estudo, manuais escolares,
passes, transportes, cantinas,
prolongamento de horários, actividades extracurriculares e natação”.
Em breve a autarquia vai avançar
com a requalificação de todos os
parques infantis dos jardins-deinfância e escolas básicas, do primeiro ciclo do concelho.

Concertinas e cantadores ao desafio
abrem hoje as Feiras Novas
PERTO DE 500 tocadores de concertina e cantadores ao desafio percorrem esta noite as ruas da vila
mais antiga de Portugal, marcando o arranque das Feiras Novas, que celebram 190 anos.
PONTE DE LIMA

| Redacção/Lusa |

Mais de 490 de tocadores de
concertina e cantadores ao desafio de Ponte de Lima participam
hoje nas tradicionais rusgas do
Alto Minho, num encontro que
dá o tiro de partida para quatro
dias de Feiras Novas.
“É um momento de convívio
popular muito intenso e este ano
contamos com um número muito expressivo de tocadores de
concertina e cantadores ao desafio. Temos mais 900 pessoas, um
tocador e o acompanhante, marcadas para o jantar que antecede
a arruada pelo centro da vila”,
afirmou à Lusa a presidente da
associação concelhia das Feiras
Novas, Ana Machado.
As rusgas partem às 21.30 horas da Alameda de São João rumo ao Largo de Camões, em
pleno centro histórico, percorrendo as várias ruas e tasquinhas
da vila.
O número que antecede o arranque oficial da edição 2016
das Feiras Novas dura “até ao
amanhecer”, juntando cantadores e tocadores mas também
muitos outros que vão juntandose o à festa de uma forma espon-

DR

Arrancam esta noite as Feiras Novas, as festas limianas que celebram 190 anos

tânea.
“As arruadas acontecem todas
as noites mas sobretudo, na
quarta-feira e no sábado, são
muito fortes. São muito apreciadas pelos visitantes que se juntam cantando e dançando, noite
dentro”, explicou a também vereadora de Ponte de Lima.
A abertura solene da romaria
está marcada para as 22 horas

com o espectáculo ‘Canto Tradicional’, seguido da inauguração
da iluminação das ruas.
O tradicional cortejo etnográfico, que se realiza no sábado à
tarde, e que este ano vai contar
com a presença do Presidente da
República, Marcelo Rebelo de
Sousa, é outro dos pontos altos
da festa. Apresenta-se, segundo
a organização, como uma “de-

monstração única da cada freguesia” do concelho e da cultura
local. A feira do gado e os concursos pecuários são também
números obrigatórios da feira
que este ano tem um novo sítio
na internet e uma aplicação móvel onde “está disponível toda a
informação sobre as festas, ofertas de alojamento e restauração,
entre outras”.

Publicidade

Escolas de Formação

BOM JESUS
ÚLTIMAS INSCRIÇÕES:
FORMAÇÃO DE MOTORISTA DE
PESADOS DE MERCADORIAS (CAM)

INSCRIÇÕES ABERTAS:
TRANSPORTE DE MERCADORIAS
PERIGOSAS (ADR)
INSCREVA-SE

Av. Gen. Norton de Matos 31
R. José Lopes Silva Granja 50, Lomar

253 216 446 - 253 686 310 - Tlm 927 450 221
cfbomjesus@gmail.com • Procure-nos no Facebook

Crise política

Autárquicas dividem concelhia do PSD
VIANA DO CASTELO
| Redacção/Lusa |

A líder da concelhia do PSD de
Viana do Castelo, Ana Palhares,
revelou ontem que a estrutura
partidária deixou de poder funcionar porque se demitiram sete
dos seus 13 elementos.
Em declarações à Lusa, Ana
Palhares, eleita em Outubro de
2015, atribuiu a “responsabilidade desta crise” ao vice-presidente, Eduardo Teixeira, que, contactado pela Lusa, se escusou a
fazer comentários sobre o assunto. “A crise que o PSD de Viana
do Castelo está hoje a viver tem

um responsável e chama-se
Eduardo Teixeira”, sustentou a
actual deputada municipal e exvereadora da câmara de Viana
Segundo a advogada, no total,
“desde Julho e até à última segunda-feira, demitiram-se 11
elementos, entre membros com
direito a voto e nomes que integram a lista de suplentes, o que
inviabilizou a substituição dos
demissionários”. Ana Palhares
acusou Teixeira de “querer impor e forçar” o seu nome como
cabeça de lista às próximas autárquicas, “aproveitando-se das
de fragilidades das pessoas e das
amizades pessoais”.

“Ser candidato à Câmara de
Viana do Castelo nas próximas
autárquicas era a sua agenda política e a sua vontade desde o
primeiro momento. Impôs e forçou o seu nome para liderar a lista do PSD à Câmara de Viana do
Castelo”, disse Ana Palhares.
Afirmou que “no passado
Eduardo Teixeira demonstrou
não ter condições para liderar
uma candidatura vencedora e
credível” e lamentou que “continue a insistir inviabilizando todo
o trabalho dentro da concelhia”.
Ana Palhares revelou que a
concelhia irá a votos dentro de
um mês e não se recandidata.
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Câmara reforça investimento na Educação
EXECUTIVO MUNICIPAL aprova hoje um pacote de investimentos na área da Educação : as Actividades de Animação e Apoio à
família passam a ser gratuitas e os alunos do 12.º ano passam a ter transporte gratuito.
lll
Nesta reunião também deve
ser ratificada a aprovação do
projecto de requalificação
da Escola EB 2,3/S Sidónio
Pais, encontrando-se já em
curso a candidatura para a
obra, num investimento de
três milhões de euros.

CAMINHA

| Redacção |

No concelho de Caminha, as Actividades de Animação e de
Apoio à Família (AAAF) passam a ser completamente gratuitas no ano lectivo 2016/2017.
Esta é apenas uma das medidas
que a câmara municipal se prepara para implementar no novo
ano escolar.
A autarquia caminhense vai aumentar o investimento na área
da Educação, reforçando o conjunto de apoios concedidos às
crianças do concelho e às suas
famílias, designadamente nas
áreas de refeições, transportes e
AAAF.
O pacote de medidas, apresentado pelo presidente, Miguel

DR

Miguel Alves leva a reunião de câmara um pacote de medidas de apoio à Educação

Alvses, é submetido hoje a votação em reunião do executivo.
No conjunto de propostas que
Miguel Alves vai levar à reunião
constam todos os graus de ensi-

no, desde o pré-escolar ao superior e as decisões foram tomadas, genericamente, em concertação com o Conselho Municipal de Educação.

A alteração do valor diário das
refeições escolares do 1.º escalão, no ensino pré-escolar, é uma
dessas medidas e permitirá que
as crianças, no que respeita ao
fornecimento de refeições, no
1.º escalão, sejam equiparados
ao 1.º escalão dos alunos do 1.º
ciclo do ensino básico, ou seja,
deixem de pagar qualquer valor.

Em relação às AAAF que, sendo geridas pelo Município, contam com um papel activo do
Agrupamento de Escolas Sidónio Pais, considera-se que a sua
frequência por parte de todas as
crianças, sem excepção, é fundamental nas mais diversas vertentes. Assim, foi decidido proceder
a uma discriminação positiva,
através da sua gratuitidade.
Nesta proposta assume-se que
o domínio de intervenção da Câmara passa, também, “pela aposta nas actividades de carácter lúdico no prolongamento de
horário e nas interrupções lectivas, tendo em vista o desenvolvimento integral das crianças,
nomeadamente no âmbito das
suas competências pessoais, sociais e cívicas.
Publicidade

Campanha

Desconto de 50% na ligação
à rede de saneamento
VILA NOVA DE CERVEIRA
| Redacção |

A Câmara Municipal de Vila
Nova de Cerveira está a promover, durante o período de um
ano, uma campanha de redução
de 50% com os encargos decorrentes da ligação à rede pública
de drenagem de águas residuais
domésticas.
A campanha surge na sequência de um levantamento exaustivo efectuado pelos técnicos
do Município em todas as freguesias do concelho, em que se
verificou que, dos edifícios
agora servidos pela rede de
drenagem, ainda existem alguns casos de pessoas que não
regularizaram a ligação obrigatória à rede pública, tal como
está definido nos artigos 9.º e
77.º do Regulamento Municipal dos Sistemas Públicos e
Prediais de Distribuição de
Água e de Drenagem de Águas
Residuais.
Porque esta ligação à rede pública obriga os particulares a
executar obras dentro das suas

propriedades, o que implica encargos financeiros, a autarquia
cerveirense aprovou, na última
reunião de câmara, a redução
para metade do valor da tarifa
subjacente a este processo, a vigorar durante um ano.
“Solidária e atenta às dificuldades de alguns dos munícipes
perante a actual situação económica, a autarquia acredita
que esta medida representa um
incentivo para que todos tenham acesso aos serviços públicos essenciais do ciclo urbano da água, proporcionando
uma melhor qualidade de vida
aos munícipes e um ambiente mais sadio, com menos poluição e mais sustentável”, assegura o edil Fernando Nogueira.
De realçar que para beneficiar
desta redução, a autorização terá que ser sempre requerida individualmente pelo titular do
contrato de fornecimento de
água associada ao edifício em
que se pretende a ligação. O
processo deve ser tratado junto
dos serviços municipais.

§V.N.Cerveira
Ensino

Exposição
recorda escolas
primárias
enquanto ‘Espaços
de Memória’
O Arquivo Municipal de Vila Nova
de Cerveira tem patente a exposição ‘’Escolas Primárias – Espaços de Memória’. A mostra, inaugurada anteontem, apresenta
um conjunto de informação histórica associada a estes espaços
de aprendizagem complementada com a recriação de uma sala
de aula do Estado Novo.
“O encerramento das escolas primárias e a congregação de alunos em centros escolares deixou
edifícios com história e estórias
para contar. A presente exposição
visa dar uma perspectiva sobre o
ensino e os estabelecimentos escolares existentes em Vila Nova
de Cerveira desde finais do século XIX até à implementação do
Plano dos Centenários, projecto
de construção de escolas em larga escala, levado a cabo pelo Estado Novo em Portugal, entre
1941 e 1969”, explica o autarquia
em comunicado.

Rua Nova de Santa Cruz, n.º 177
(a 200 metros da U.M.)
4710-409 BRAGA • Tlf. 253 036 894
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RICARDO HORTA GANHA LUGAR NO MEIO
SC BRAGA prepara recepção ao Boavista, jogo agendado para o próximo domingo. José Peseiro apostou em Ricardo Horta no
último encontro, no Estoril, e a subida de rendimento da equipa motiva a titularidade do médio. Ganhou a Martínez e Tiba.
PLANTEL

| Joana Russo Belo |

Uma aposta ganha. Que será para manter na recepção ao Boavista, no próximo domingo, no
jogo da 4.ª jornada da I Liga. Ricardo Horta ganhou o lugar deixado vago na posição 10 por Rafa - transferido para o Benfica
neste mercado de Verão - e o
rendimento do médio no último
encontro no Estoril, que terminou com a vitória do SC Braga
por 1-3, justifica a aposta de José Peseiro no internacional.
Ricardo Horta foi a surpresa no
último encontro e a exibição do
médio garante mesmo a continuidade no onze frente aos axadrezados. O extremo - que nunca
tinha sido testado a actuar em
espaços interiores - acabou por
superar as expectativas, sendo
mesmo determinante na subida
de rendimento da equipa em relação ao empate com o Rio Ave,
numa exibição de encher o olho
a dar assim rótulo de titular ao
jovem internacional sub-21.
Foi dos pés de Horta que nasceu a assistência para o golo de
Wilson Eduardo, juntando-se
um passe milimétrico para Hassan rematar ao poste e ainda
duas soberbas ocasiões para
marcar. Com o camisola 21 no
meio - no sistema táctico de
4x2x3x1 a posição 10 ganha especial destaque - a equipa arsenalista ganhou uma nova rotina,
com Horta a assumir a batuta da
união dos sectores e transições.
Na estreia da nova época, na
Publicidade

Supertaça frente ao Benfica, Peseiro apostou em Pedro Tiba,
com Rafa e Pedro Santos nas
alas, mas a derrota e exibição do
médio motivaram a mudança no
jogo em Guimarães. Na estreia
da I Liga, a titularidade coube a
Rafa e a vitória traduziu bem a
subida de forma dos guerreiros.

+ sub-21
Ricardo Horta foi titular
por Portugal, ontem, em
Barcelos. O médio e o
irmão André Horta
escreveram uma página
histórica: foram titulares
juntos pela primeira vez.

lll
No primeiro jogo da época,
Peseiro apostou em Pedro
Tiba para a posição 10, mas
a derrota na Supertaça e o
rendimento do médio
motivaram a mudança no
jogo seguinte. Em Guimarães, Rafa foi a opção,
contudo, a novela da
transferência obrigou a
nova mexida. Com o Rio
Ave, o técnico estreou Tomás
Martínez, jogador que não
convenceu. No Estoril,
Ricardo Horta foi titular e a
equipa rendeu muito mais.
Contudo, a novela da mudança
para o Benfica motivou nova
mexida no figurino no jogo seguinte. Sem Rafa, Peseiro lançou Tomás Martínez, mas a falta
de entrosamento foi gritante e o
médio saiu logo após o intervalo. Horta rendeu o argentino e
ganhou a posição, assumindo a
titularidade no Estoril. Não só a
equipa venceu, como apresentou
uma clara subida de rendimento.

§I Liga
Árbitros da 4.ª jornada
Artur Soares Dias
dirige jogo em Braga

DR

Horta é o substituto de Rafa na posição 10 e exibição no Estoril garante a titularidade

O Conselho de Arbitragem da FPF
já divulgou os árbitros nomeados
para a 4.ª jornada da I Liga.
Artur Soares Dias foi o escolhido
para dirigir o encontro entre SC
Braga e Boavista, no próximo domingo, enquanto Jorge Sousa vai
arbitrar o FC Porto-Vitória SC.
Os árbitros nomeados para a
4.ª jornada são os seguintes:
Arouca-Benfica, Fábio Veríssimo;
Belenenses-Nacional, Carlos Xistra;
Sporting-Moreirense, Nuno Almeida;
FC Porto-Vitória SC, Jorge Sousa;
P. Ferreira-Estoril, Jorge Ferreira;
Marítimo-Rio Ave, Rui Costa;
SC Braga-Boavista, Artur Soares
Dias;
Desp.Chaves-V. Setúbal, Tiago
Antunes;
Feirense-Tondela, João Mendes.
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Hurtado de olho “nos três pontos”

VITÓRIA SC PREPARA deslocação ao Estádio do Dragão, onde sábado mede forças com o FC Porto, em jogo da quarta jornada da
I Liga. Avançado Hurtado garante uma equipa focada no triunfo. Peruano diz sentir-se mais confiante neste regresso a Guimarães.
VITÓRIA SC

| Joana Russo Belo |

Crença na vitória. Hurtado não
esconde a ambição dos conquistadores, em vésperas da deslocação ao Estádio do Dragão, onde
a equipa vimaranense vai medir
forças com o FC Porto, em jogo
da quarta jornada da I Liga.
Após dois triunfos consecutivos,
o peruano, de 26 anos, assume o
objectivo natural de “quem pisa
o terreno com esta camisola”.
“Quando pisamos o relvado só
temos um pensamento: conquistar os três pontos e é com esse
objectivo que vamos ao Dragão.
Temos um bom plantel e vamos
demonstrar, no sábado, que queremos fazer coisas boas esta
temporada”, sublinhou o avançado, pouco interessado se o adversário “está mais fraco ou

mais forte”.
“Estamos focados naquilo que
podemos fazer. O mister está focado em que façamos um bom
jogo e vai ser bom defrontar um
adversário como o FC Porto.
Creio que fizemos três boas exibições, mas estamos apenas focados em nós e estamos a trabalhar muito bem. Penso que
vamos fazer um bom jogo no
Dragão”, frisou.
De regresso por empréstimo do
Reading, Hurtado confessou que
querer ser útil, independentemente, do lugar: “no ano passado, quando cheguei, não estava
muito bem fisicamente. Desta
vez é diferente, porque comecei
do zero com o restante grupo.
Estou a dar tudo de mim e espero dar muito mais pelo Vitória. A
confiança que o mister me transmite ajuda-me muito.”

+ plantel
Marega já está em
Guimarães. O avançado
esteve ausente ao serviço
do Mali, mas já regressou
à cidade berço, tendo
cumprido, ontem, um
programa de recuperação.

VSC

Depois de ter apontado
três golos nos primeiros
jogos da Liga assumindo-se como o
melhor marcador - o
internacional marcou
também na selecção, no
encontro frente ao Benim.

Hurtado acredita que a equipa vimaranense pode vencer no Estádio do Dragão
Publicidade
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Campeão Europeu
com arranque em falso

ESTÁDIO ST. JAKOB-PARK, BASILEIA

| Redacção |

A selecção lusa perdeu em Basileia com a Suíça por 2-0, num
jogo onde evidenciou debilidades defensivas e alguma precipitação no último terço. Embolo e
Mehmedi fizeram os golos helvéticos. Numa qualificação onde
apenas o primeiro colocado apura-se duramente, Portugal terá
de ir buscar estes três pontos
noutros campos se quiser vencer
o Grupo B.
Frente a um adversário sempre
complicado, a formação lusa entrou bem no encontro. Aos cinco
minutos Éder tentou o golo mas
o herói de Paris tinha a pontaria
desafinada. Aos sete ficou por
marcar uma grande penalidade,
por mão na bola de Djourou na
área suíça. O árbitro espanhol
Mateus Lahós mandou seguir.

FPF

Portugal ‘tomba’ no primeiro jogo de apuramento para o Mundial

A jogar em casa (apesar de se
ouvir mais os adeptos portugueses no St. Jakob Park), a Suíça
foi subindo no terreno. O meiocampo luso tinha dificuldades
apesar de haver quatro jogadores
naquele sector. O primeiro golo
surgiu aos 23 minutos. Embolo
aproveitou uma defesa incompleta de Patrício após livre de
Rodriguez para cabecear e fazer
o 1-0. Sete minutos depois, os
helvéticos davam uma machadada nas aspirações lusas, com
Mehmedi a fazer o 2-0 após lance de contra-ataque em que os
suíços foram para a frente só
com três jogadores.
Ao intervalo a eficácia helvética fazia a diferença, contra a
passividade lusa na defensiva.
Os médios portugueses não conseguiram travar a saída do adversário para o ataque, pelo que
Pepe, Raphael Guerreiro, Cédric

Publicidade

lll
“É sempre bom jogar,
infelizmente hoje [ontem]
não conseguimos dar uma
alegria aos portugueses.
Estamos muito tristes, mas
temos que pensar no
próximo jogo. Falhámos
muitos golos. Começámos
bem, tivemos uns primeiros
10, 15 minutos, muito
fortes. Depois eles fazem o
primeiro golo no primeiro
remate à baliza. Acho que a
Suíça foi uma equipa
inteligente, pragmática e
temos que lhes dar os
parabéns.Trabalhamos
todos os dias para ficar em
primeiro. Vamos à procura
das vitórias e esperamos
que possamos dar a volta a
esta classificação».
Bernardo Silva (jogador de Portugal)

PORTUGAL

2

0

Árbitro Antonio Mateu Lahoz (Espanha).

A SELECÇÃO DE PORTUGAL teve uma estreia negativa no Grupo B europeu de qualificação para o
Mundial de 2018, ao perder com a Suíça por 2-0.
MUNDIAL 2018

SUÍÇA

+ grupo B
O resultado mais
surpreendente da primeira
jornada do grupo B de
apuramento para o
Mundial até acaba por ser
o empate da Hungria
frente à frágil selecção das
Ilhas Faroé. Os húngaros
não saíram do nulo a abrir
a caminhada para o
Mundial da Rússia.
Ainda neste grupo, a
Letónia teve também
muitas dificuldades mas
venceu em Andorra por 10, com golo solitário de
Valerijs Sabala, no início
da segunda parte.
Letónia e Suíça comandam
o grupo com três pontos.

Yann Sommer
Stephan Lichtsteiner
Fabian Schär
Johan Djourou
Ricardo Rodríguez
Valon Behrami
Granit Xhaka
Breel Embolo
Blerim Dzemaili
Admir Mehmedi
Haris Seferovic
Vladimir Petkovic

Intervalo
2-0

Rui Patrício,
Cédric
Pepe
José Fonte
Raphael Guerreiro
William Carvalho
Adrien Silva
João Moutinho
Nani
Bernardo Silva
Éder

Fernando Santos

Substituições Éder por André Silva (46); William
Carvalho por João Mário (46 m); João Moutinho
por Ricardo Quaresma (68 m); Stephan Lichtsteiner por Silvan Widmer (70 m); Haris Seferovic por
Eren Derdiyok (78 m) e Blerim Dzemaili por Gelson
Fernandes (89 m)
Disciplina Cartão amarelo para Granit Xhaka
(41 e 90+3 m). Cartão vermelho por acumulação
de amarelos para Granit Xhaka (90+3 m).
Golo Breel Embolo (23 m) e Admir Mehmedi (30
m).

e José Fonte tiveram de mostrar
atenção para afastar o perigo da
baliza lusa em várias ocasiões.
Fernando Santos mexeu na
equipa com as entradas de João
Mário e André Silva, Portugal
cresceu mas já não foi a tempo
de recuperar.

lll
“Entrámos muito bem no
jogo mas deslumbrámonos. Fomos pressionantes e
não deixámos o meiocampo da equipa suíça
funcionar. Fizemos isso
muito bem durante 15/20
minutos. Depois houve um
certo deslumbramento. O
jogo ficou partido, fomos
pouco pragmáticos e a Suíça
marcou na primeira ocasião
que teve. Depois faltou-nos
o resto: fazer faltas quando
é necessário. Inexplicavelmente a equipa recuou e
perdeu a capacidade de
defender bem. Faltou-nos
pragmatismo. Sofremos
segundo golo em contraataque, estamos numa fase
de apuramento e estas
coisas não deviam ser
assim”.

Fernando Santos (seleccionador)
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Portugal cantou de galo em Barcelos
TRIUNFO FRENTE À GRÉCIA selou o apuramento da selecção nacional de sub-21 para o Euro2017 da categoria. Um golo de
Gelson Martins, em Barcelos, deu o triunfo, aos 54 minutos, num encontro marcado pelo calor intenso.
SUB-21

+ campanha

| Redacção/Lusa |

Um golo de Gelson Martins, no
início da segunda parte, deu a
Portugal uma vitória sobre a
Grécia, 1-0, e carimbou em definitivo o apuramento para o Europeu de futebol de sub-21 de
2017. Portugal tinha desperdiçado na sexta-feira, frente a Israel,
a primeira oportunidade para garantir essa qualificação, com um
nulo cinzento em Paços de Ferreira, mas, ontem, em Barcelos,
não facilitou, apesar de uns primeiros 45 minutos sonolentos.
O jogo começou com muito calor (33 graus), o que motivou
mesmo uma pausa de cerca de
um minuto sensivelmente a
meio da primeira parte para os
jogadores se refrescarem.
Talvez por causa disso, o ritmo
do jogo foi quase sempre muito
lento, ao contrário do que tinha
pedido Rui Jorge, aludindo à necessidade de haver rápidas trocas de bola para ultrapassar um
previsível bloco mais baixo dos

lll
“Havia o desejo de que o
apuramento fosse no
primeiro jogo. Se não fosse
no primeiro, queríamos no
segundo. Se não fosse
neste, íamos ao terceiro.
Ganhámos o direito de estar
com conforto nesta fase, de
nos últimos quatro jogos
precisarmos apenas de uma
vitória contra Israel ou num
dos outros três jogos.
Conseguimos hoje [ontem].
Eventualmente na pior
primeira parte que tivemos
nesta qualificação. Estava
bastante calor, mas não
gosto de utilizar desculpas
quando as coisas correm
mal. Acho que realmente o
calor foi um entrave a uma
melhor qualidade de jogo.
Na segunda parte,
melhorámos.”

Rui Jorge (seleccionador)

FPF

Portugal venceu a Grécia e selou o apuramento para o Euro2017

gregos.
Além disso, Portugal, que em
relação ao onze que iniciou o jogo com Israel, apresentou duas
alterações (Ricardo Horta e DioESTÁDIO CIDADE DE BARCELOS

PORTUGAL

GRÉCIA

1

0

Árbitro Nicolas Laforge (Bélgica)

Intervalo
0-0

Joel Pereira
Fernando Fonseca
Tobias Figueiredo
Rúben Semedo
Yuri Ribeiro
Rúben Neves
Bruno Fernandes
André Horta
Gelson Martins
Diogo Jota
Ricardo Horta

Vasileios
Praxistellis Vouros
Achilleas Pouggouras
Spyridon Risvanis
Konstantinos Tsimikas
Charilaos Charisis
Emmanouil Siopis
Giorgios Manthatis
Anastasios Donis
Ioannis Mystakidis
Achilleas Pouggouras

Rui Jorge

Antonis Nikopolidis

Substituições André Horta por João Carvalho
(46m), Gelson Martins por Gonçalo Guedes (62m),
Anastasios Donis por Kosmas Tsilianidis (65m),
Diogo Jota por Gonçalo Paciência (72m), Charilaos
Charisis por Petros Orfanidis (82m) e Giorgios
Manthatis por Efthymios Koulouris (86m).
Disciplina cartão amarelo para Rúben Semedo
(27m), Nikolaos Ioannidis (67m), Charilaos Charisis (73m), Achilleas Pouggouras (76m) e João Carvalho (89m).
Golo Gelson Martins (54m).

No outro jogo do Grupo 4,
Israel venceu
o Liechtenstein, por 4-0.

go Jota em vez de Iuri Medeiros
e Gonçalo Paciência), explorava
pouco os flancos, o que resultou
numa primeira parte monótona e
com raros motivos de interesse.

lll
“Foi um jogo complicado,
como todos os jogos são. Já
estávamos à espera que eles
viessem a jogar baixo e
entrámos no jogo logo a
tentar pressionar no
primeiro minuto e
conseguimos um golo.
A equipa na segunda parte
ficou mais solta. Após o
outro jogo sabíamos que
tínhamos de entrar neste
jogo com mais força,
entrámos com tudo para
atacar na segunda parte
e conseguimos o golo
decisivo. Já estamos
qualificados, ainda mais
nenhuma outra selecção
conseguiu, fomos a primeira
equipa a conseguir,
portanto é um grande
objectivo alcançado.
Estamos muito satisfeitos.”

Gelson Martins (jogador)

Vice-campeão em 2015,
Portugal vai estar
novamente numa fase
final de um campeonato
da Europa da categoria e
assegurou a presença com
golo solitário de Gelson
Martins.
O apuramento para o
Europeu de sub-21 (com
dois jogos por disputar) é
o corolário de uma grande
campanha dos comandados de Rui Jorge, que
somaram o sétimo triunfo
em oitos jogos disputados
no Grupo 4.
A única grande oportunidade
para Portugal neste período surgiu aos 17 minutos, com um belo remate em arco de Ruben Neves que só não foi golo porque o

defesa Vouros, praticamente em
cima da linha de golo, o impediu.
A Grécia também pouco incomodou, mas Rúben Semedo, hesitante, quase ajudou: perdeu a
bola para Ioannidis em zona
proibida e viu um cartão amarelo (que podia ter sido vermelho)
por derrubar o ponta-de-lança
grego que se isolava (27).
O seleccionador Rui Jorge mexeu na equipa logo ao intervalo,
fazendo entrar João Carvalho
para o lugar do apagado André
Horta, e o certo é que Portugal
passou a jogar com outra disposição e velocidade.
Daí resultou o golo da partida,
com Gelson Martins a fazer a recarga após defesa incompleta do
guardião grego a um forte remate de Ricardo Horta de fora da
área.
Aos 61 minutos, João Carvalho
obrigou Barkas a defesa difícil e,
logo a seguir, foi a Grécia a estar
muito perto de empatar com um
tiro de Mystakadis de muito longe à barra, aos 63 minutos.
Publicidade
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Três atletas do SC Braga
em competição nos Paralímpicos

+ mais
Os Jogos Paralímpicos,
que este ano estreiam no
programa de modalidades
a canoagem e o triatlo,
vão juntar no Rio de
Janeiro cerca de 4.350
atletas de 171 países.

JOSÉ CARLOS MACEDO, Domingos Vieira e Mário Peixoto são os três atletas do SC Braga que estarão
em competição nos Jogos Paralímpicos do Rio, na modalidade de boccia. Competição arranca hoje.

O primeiro ministro,
António Costa, está no
Brasil para assistir à
cerimónia de abertura
dos Jogos Paralímpicos,
além de um almoço
com Michele Temer.

JOGOS PARALÍMPICOS
| Redacção |

Domingos Vieira, José Carlos
Macedo e Mário Peixoto, acompanhados por Paulo Correia, Roberto Mateus e Alberto Peixoto
respectivamente, são os atletas
que estão no Rio de Janeiro em
representação das cores de Portugal, para participarem nos Jogos Paralimpicos. Encontram-se
já alojados na vila paralímpica e
iniciaram os treinos de adaptação no Carioca Arena.
“As primeiras impressões revelam alguma preocupação quanto
à forma como foram marcados
os campos de competição e os
de aquecimento, apresentando
todos desvios significativos no
rolamento das bolas, sendo ainda que se revelaram mais rápidos do que fariam supôr, provavelmente não dos campos mas
sim da temperatura extremamente baixa que existe dentro do
pavilhão, que pode afectar a performance dos equipamentos.
Dos campos já foi dada nota à
organização, esperando-se uma
acção correctiva o mais breve
possível”, salientou Luís Marta,
responsável técnico de desporto
adaptado do SC Braga, numa
nota informativa.
O Carioca Arena dispõe de 6
campos de competição simultâneos e de campos de aquecimento/treino. A verificação dos equipamentos será realizada amanhã, da parte da tarde.

DR

Domingos Vieira, Mário Peixoto e José Carlos Macedo já estão no Rio de Janeiro

lll
No Rio de Janeiro, entre
hoje e o dia 18 de Setembro,
numa delegação composta
por 37 atletas, dos quais
32% são mulheres, vão
marcar presença três dos
quatro medalhados de há
quatro anos em Londres
2012, depois de Luís Silva,
do boccia, ter sofrido uma
lesão de última hora.

De referir ainda que no grupo
de apuramento de José Carlos
Macedo, não participará o canadiano Paul Gauthier que foi subsituído à última hora pela sua
compatriota Marilou Martinau,
n.º 69 do ranking mundial.
Portugal chega aos Jogos Paralímpicos Rio 2016 com 37 atletas, entre os quais medalhados,
campeões mundiais e europeus,
quatro anos depois de ter conseguido em Londres a prestação
menos ‘rentável’, com três subidas ao pódio e 16 diplomas.
Entre os responsáveis da dele-

gação lusa assume-se como primeiro objectivo igualar os resultados conseguidos em Londres,
alertando sempre para o facto de
a competição, que este ano integrou duas novas modalidades —
a canoagem e o triatlo — estar
cada vez mais profissionalizada.
Os primeiros Jogos Paralímpicos na América do Sul vão marcar a estreia de Portugal em duas
modalidades: Adelino Rocha será o pioneiro português no tiro, e
Miguel Vieira o representante no
judo. Para hoje está marcada a
cerimónia de abertura.

§hoje

Publicidade

Cerimónia de abertura
Venha conhecer o espaço esotérico da

VÓVÓ TAYNÁ

Você está a passar por problemas difíceis, sem explicação na sua vida?
Não desespere, venha fazer uma consulta com a VÓVÓ TAYNÁ
Com apenas uma consulta você terá o seu problema resolvido,
por mais difícil que seja. Trabalhos, benzimentos, simpatias e amarração
para todos os fins, inclusive para o amor.

Consulta com Búzios, Cartas e Tarôt - apenas 5€
tlm. 910 799 415

José Carlos Macedo é o porta-estandarte

No boccia, Portugal subiu de nove para 10 representantes em relação a
Londres, num grupo no qual figuram dois dos três atletas que conseguiram medalhas em Londres: Armando Costa e José Carlos Macedo. Luís Silva, o outro medalhado em Londres 2012, lesionou-se e foi substituído
por Mário Peixoto.
Na última edição dos Jogos Paralímpicos, os três atletas conquistaram a
medalha de prata na prova de pares BC3, e José Carlos Macedo, que será
o porta-estandarte da delegação portuguesa na cerimónia de abertura,
alcançou o bronze na prova individual de BC3.

DR

Manuel Freitas Mendes

Atleta vimaranense

Manuel F. Mendes
cumpre o sonho
aos 45 anos
Manuel Freitas Mendes, natural de Guimarães, é um dos
participantes nos Jogos Paralímpicos, tendo realizado a
“concretização de um sonho”
ao atingir este patamar, conforme já o anunciou por diversas vezes. Aos 45 anos, este
atleta vimaranense — que representa o Vitória SC — vai
participar na maratona, depois
de se ter sagrado campeão nacional de estrada em desporto
adaptado, na cidade da Maia,
alcançando igualmente o seu
recorde pessoal na distância
dos 10 quilómetros. Em Janeiro de 2015, recebeu um merecido voto de louvor da Câmara
Municipal de Guimarães.
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Palmeiras e CF Fão anunciam
desistência do futebol sénior

+ Palmeiras
O presidente
da Assembleia Geral
do Palmeiras Futebol
Clube, António José Barros
dos Santos, convocou uma
assembleia geral
extraordinária para hoje
quarta-feira, às 21 horas,
no campo do clube.
O único ponto na ordem
de trabalhos visa
esclarecer os sócios sobre
as razões que levaram
a direcção a interromper
a competição na equipa
sénior.

A ASSOCIAÇÃO de Futebol de Braga comunicou ontem as desistências do Palmeiras FC (Divisão
de Honra) e CF Fão (I Divisão) nos campeonatos seniores. Os dois clubes apenas mantêm a formação.
AF BRAGA

| Paulo Machado |

São menos dois clubes em competição nos quadros seniores da
Associação de Futebol de Braga.
Palmeiras Futebol Clube e Clube de Futebol Fão, ao contrário
do que estava previsto, não terão
equipas seniores na próxima
temporada desportiva. Segundo
o comunicado emitido pela AF
Braga, “os jogos em que estes
clubes eram intervenientes nas
respectivas provas oficiais serão
considerados nulos”, tendo em
linha de conta que a calendarização dos campeonatos está definida e as provas já se encontram
homologadas. Recorde-se que o

Palmeiras estava indigitado para
competir na série A da Divisão
de Honra, que agora passará a
ser composta por apenas 15 clubes.
O mesmo acontece na série A
da I Divisão da Associação de
Futebol de Braga, que passará a
ser constituída por 12 clubes, dado a desistência do CF Fão. Tudo indica que a desistência de
ambos os clubes resulta das dificuldades económicas para a
constituição de plantel para a
equipa sénior, na medida em que
ambas as instituições mantém a
aposta ao nível do futebol de formação. Face a este novo dado no
mapa do futebol distrital, importa destacar que a equipa do FC

DR

Palmeiras deixa de ter equipa sénior na época 2016/2017

Roriz tem o apuramento garantido para a segunda eliminatória
da Taça Associação de Futebol
de Braga, na medida em que o
sorteio da primeira eliminatória
tinha colocado a equipa do CF
Fão como adversário do Roriz,
cujo primeiro jogo estava agendado para o próximo dia 18.
Publicidade
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12 a 16 de Setembro

Campeonato da Europa
no estuário do rio Lima
PESCA

| Redacção|

DR

Certificado comprova “elevados requisitos” para superfícies de futebol artificiais

Estádio de Arcos de Valdevez
obtém certificado da FIFA

REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO do Estádio Municipal de Arcos de Valdevez,
com piso sintético, teve da FIFA certificado de garantia.
FUTEBOL

| Rui Serapicos |

O Estádio Municipal de Arcos
de Valdevez obteve certificado
de qualidade emitido pela FIFA
— Fédération Internationale de
Football Association no seu
campo de futebol sintético.
Para obter a certificação FIFA
de uma superfície artificial instalada, o recinto arcuense passou
com sucesso um teste de campo

O certificado FIFA serve como
prova de que a sua superfície
cumpre “os mais elevados requisitos para superfícies de futebol
artificiais”.
O órgão máximo do futebol
atribuiu este reconhecimento
após a execução da obra “Reparação e Beneficiação do Estádio
Municipal, com a substituição
do relvado sintético”, informou
fonte da autarquia.
A mesma fonte lembra inter-

venções levadas a cabo recentemente no concelho, referindo a
“requalificação do campo de
rugby”, a “requalificação do
campo de futebol de guilhadeses” e o “reforço e melhoria da
iluminação do campo de futebol
do Távora”.
O executivo municipal observa
a importância que o desporto
representa “tanto para as camadas mais jovens como para as de
idade mais avançada”.

O estuário do rio Lima recebe,
entre 12 e 16 de Setembro, o X
Campeonato da Europa de
Pesca à Boia. A iniciativa, apresentada em conferência de imprensa no Centro de Mar de
Viana do Castelo, é organizada
pela Federação Portuguesa de
Pesca Desportiva e pela Câmara Municipal.
No campeonato, a decorrer
entre o Centro Cultural e a Praça da Liberdade, onde a organização diz ter encontrado as
“condições ideais” para o evento, vão participar pescadores
das selecções de Portugal,
Espanha, França e Itália — esta

é a campeã em título.
Com centro nevrálgico no
Centro de Mar (localizado no
Gil Eannes), este campeonato,
segundo o vereador do Desporto, Vítor Lemos, insere-se
na estratégia de promoção do
mar e do rio da autarquia e do
seu usufruto para o lazer e o
desporto. A autarquia lembra
que este é mais um evento desportivo de cariz internacional a
realizar-se em Viana do Castelo
durante o mês de Setembro, já
que decorre até ao fim de semana o Campeonato do Mundo de
Veleiros Robóticos (World Robotic Sailing Championship WRSC) 2016 e, em breve, irá
decorrer o Viana World Bodyboard Championship.

Em Viana do Castelo e Póvoa de Varzim

Selecção feminina prepara
ronda de qualificação
VOLEIBOL

| Redacção|

Após dois jogos na Finlândia, a
selecção nacional de voleibol
de seniores femininos, orientada por António Guerra, está até
à próxima sexta-feira a estagiar
em Viana do Castelo.
De 12 a 15 de Setembro, os

treinos serão na Póvoa de Varzim, onde será disputado o 1.º
Torneio da Poule D da 2.ª Ronda de Qualificação para o EuroVolley 2017.
No Pavilhão Desportivo Municipal da Póvoa de Varzim,
Portugal defronta, sucessivamente, as selecções de Israel,
Eslováquia e Croácia.

Sábado às 15 horas, em jogo com o Fermilense

Vitória SC inaugura novo sintético
no Parque Desportivo da Raza
FUTEBOL

| Redacção|

O Parque Desportivo da Raza,
em Fermil de Basto, no concelho
de Celorico de Basto, vai inaugurar oficialmente o relvado sintético, no próximo sábado, pelas
15 horas, com um jogo de futebol entre o Sport Clube Fermilense e o Vitória Sport Clube.
O piso com relvado sintético
foi protocolado entre a Câmara
Municipal de Celorico de Basto

e o SC Fermilense, em parceria
com a AF Braga, que atribuiu
um subsídio para a obra. Também foram requalificados os
balneários.
“Será o pontapé de saída de
uma nova etapa para o Sport
Clube Fermilense, um clube de
Celorico de Basto, agora com
melhores condições para a prática do futebol.
Com este relvado, estou certo
que o clube terá as condições
mais adequadas para a prática
desportiva ao nível da formação

e competição”, disse Joaquim
Mota e Silva, presidente da Câmara Municipal de
Celorico
de Basto, entidade que investiu
na consolidação deste piso com
relvado sintético.
“A colocação deste piso obrigou o município a um esforço
orçamental necessário. Afinal,
apostamos na formação desportiva de qualidade em espaços
com as condições devidas que
cativem as crianças e os jovens à
prática desportiva. Ao mesmo
tempo, é importante valorizar

DR

Pormenor do sintético onde o Fermilense joga em casa

um clube histórico neste concelho, o mais antigo clube de futebol, que, com esforço, sempre
procurou promover o futebol da
melhor forma” realçou Joaquim
Mota e Silva.

À cerimónia oficial de inauguração seguir-se-á a apresentação
do plantel do Sport Clube Fermilense e o jogo inaugural que
colocará frente a frente o clube
da casa e o Vitória SC.
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§programa
GTSA — Grande Trail Serra d’Arga

Distribuição de dorsais começa
dia 16 na cidade do Porto
16 Setembro (Sexta-feira)
17h00 – 20h00 – Distribuição de dorsais no Porto (local a definir).
17 Setembro (Sábado)
16h00 – 19h00: Distribuição de dorsais em V. Castelo (local a definir).

DR

Carlos Sá entre autarcas dos três concelhos envolvidos, ontem, na Quinta de Pentieiros — Ponte de Lima

Trail evita áreas queimadas
e vai plantar árvores novas
ULTRAMARATONISTA CARLOS SÁ revelou que ardeu 90 por cento do
percurso de 2015 e o Trail Serra d’Arga 2016 vai por novos caminhos.
SERRA D’ARGA

+ 2000 inscritos

| Rui Serapicos |

O Trail Serra d’Arga, na sexta
edição, vai ter trajecto alterado
porque os incêndios no mês de
Agosto atingiram 90 por cento
da área percorrida no ano 2015,
disse, ontem, na apresentação da
prova, Carlos Sá, responsável
pela organização.
O ultramaratonista, que falava
tendo a seu lado autarcas dos
concelhos de Ponte de Lima,
Viana do Castelo e Caminha,
por onde passa aquela prova,
revelou que em paralelo haverá
“acções de sensibilização à preservação da floresta, incluindo
momentos simbólicos de plantação de árvores novas”.

ANO
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Inscritos
750
1300
1700
2300
3000
2000 *

* até à data de ontem
Referindo-se ao futuro, Carlos
Sá apontou a internacionalização, tendo em conta condições
de “proximidade da Galiza e dos
aeroportos do Porto e Vigo”.
O presidente de Câmara Municipal de Ponte de Lima, que

usou da palavra na qualidade de
anfitrião — a apresentação teve
lugar na Quinta dos Pentieiros,
salientou no trail o seu potencial
como promoção do “território de
excelência, que é Serra d’Arga,
através de uma marca de excelência que é o Carlos Sá”.
O edil, em declarações que
prestou aos jornalistas, lembrou
as apostas já feitas pelo município limiano em modalidades que
relacionam o desporto e a natureza, como o BTT, a canoagem e
o hipismo. Além disso, o autarca
vincou as vantagens que o Trail
Serra d’Arga proporciona, ao
constituir factor de articulação
entre os municípios envolvidos,
que têm em comum diversos
outros interesses.

24 Setembro(Sábado)
09h00 – Abertura do secretariado e entrega de dorsais no parque de
campismo de Pentieiros (Ponte de Lima).
10h30 – Encerramento do secretariado
10h30 – GTSA Vertical (4,5 km com 800m D+).
11h00 – Entrega de dorsais Trail Jovem (Alto da Senhora do Minho).
11h30 – V Trail Jovem: várias distâncias, de acordo com o escalão, no Alto
da Serra D’Arga, Sr.ª do Minho).
12h15 – Entrega de prémios do GTSA Vertical e foto com os participantes
do Trail Jovem.
13h00 – Fim das actividades da parte da manhã.
15h00 – Abertura do secretariado e entrega de dorsais, no centro de
Caminha).
18h45 – Controle de material obrigatório.
19h00 – GTSA Sunset (17 km) e Caminhada (10 km), com partida e chegada no centro de Caminha.
21h00 – Entrega de prémios GTSA Sunset.
21h00 – Encerramento do secretariado.
25 Setembro (Domingo)
07h30 – Controle zero Ultra Trail (53 km) e Trail Longo (33 km, em Dem.
Até 5 minutos antes da partida em Dem, recolha de sacos dos atletas que
desejam tomar banho para transportar até Montaria.
08h00 – Partida Ultra Trail e Trail Longo 33 km*, em Dem.
08h30 – Partida dos autocarros para S. Lourenço da Montaria – local de
partida do Trail Longo 23 km* e do Trail Curto 13 km*.
09h15 – Controlo Zero do Trail Longo 23 km e do Trail Curto 13 km, em
S. Lourenço da Montaria.
09h30 – Partida do Trail Longo 23 km e do Trail Curto 13 km, em S. Lourenço da Montaria. Actuação do Grupo de Bombos de S. Lourenço da
Montaria (no recinto da chegada do Trail Longo 33 km e partida do Trail
Longo 23 km e do Trail Curto 13 km) .
10h30 –Chegada prevista dos primeiros atletas do Trail Curto (S. Lourenço da Montaria).
11h00 – Chegada prevista dos primeiros atletas do Trail Longo 33 km
(S. Lourenço da Montaria).
11h30 – Chegada prevista dos primeiros atletas do Trail Longo 23 km
(Dem).
12h00 – Cerimónia de entrega de prémios aos atletas do Trail Longo 33
km e Trail Curto 13 km (em S. Lourenço da Montaria).
12h45 – Chegada prevista dos primeiros atletas da Ultra Trail (Dem).
15h00 – Entrega de prémios aos atletas da Ultra Trail (Dem).
18h00 – Encerramento.
Publicidade

QUINTA DE JUSTE Tradição nos Vinhos Verdes

VINHO BRANCO Novo
Mínimo 60 Litros (a granel): 1,20€ • Ao litro: 1,50€

Vinho Tinto: ESGOTADO
Santa Lucrécia - BRAGA - tlm. 961 104 008 • De Segunda a Sexta, das 09h às 17h • SÁBADO só de manhã das 09h00 às 12h00
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Opinião
LUÍS MONTEIRO* Diretor da Escola Secundária de Vila Verde

Voz às escolas

Promover a convivência familiar: o motor de arranque para o sucesso escolar!

A

o iniciar as crónicas enquadradas “Voz às Escolas” neste jornal diário – Correio do Minho, e
por estarmos a iniciar mais um ano letivo,
pensei se seria do agrado dos leitores que
se interessam por estes assuntos dedicados à vida escolar (ao que se faz nas escolas, as políticas que se praticam, as parcerias que existem, as atividades que se vão
desenvolvendo de forma a enriquecer os
nossos jovens no saber, no saber ser e no
saber fazer) numa atividade que a Escola
Secundária de Vila Verde (ESVV) desenvolveu, sob a alçada do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), um programa
de Apoio Psicoeducativo à Promoção da
Convivência Familiar, direcionado a um
grupo de pais intitulado: “Viver a Adolescência em Família”.
A ESVV foi pioneira ao arrancar com
este este projeto, dinamizado pela psicóloga do SPO desta escola, Susana Gomes,
e pela professora Beatriz Santos, esta última representante do Ministério da Educação na Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens de Vila Verde, sob a supervisão
científica da Professora Doutora Ana Al-

A

pós um interregno de
algumas semanas, num
período de férias marcado por uma inusitada canícula que se tem feito sentir no
nosso país, com as consequências dramáticas que se conhecem, tenho o privilégio de reiniciar neste espaço mais uma
série de crónicas enquadradas
pelo título genérico “Braga nas
Tradições”.
Os textos que publiquei no ciclo anterior tiveram, entre outros objetivos, a modesta pretensão de suscitar a reflexão
dos estimados leitores sobre temáticas em relação às quais se
afigura importante lançar um
olhar mais incisivo. Esta é uma
tónica que se pretende manter,
sendo hoje o caso sugerido por
uma expressão que ao lê-la não
deixou de me provocar, porque
pretensamente caracterizadora
da “Noite Branca Braga 2016”,
assim intitulada: “homenagem
à Arte e à Cultura”.
Numa visão pessoal que está
longe de ser autorizada, em tor-

meida, do Instituto de Educação da Universidade do Minho.
O que se pretendeu com estas sessões de
formação parental? Que temáticas foram
abordadas? Que competências foram desenvolvidas? Solicitei às dinamizadoras
que dessem a conhecer o que se fez e
quais os resultados desta atividade, que se
relatam de seguida.
Durante 22 sessões e ao longo de 5 meses, o programa foi desenvolvido, tendo
tido uma periodicidade de uma vez por
semana. Cada sessão teve uma duração
de 90 minutos e foram planificadas em 5
módulos.
De referir que, ao longo de cada uma
das sessões que compõem o programa, foi
promovido, pelas formadoras e pais, um
ambiente facilitador à partilha de experiências e à reflexão, sobre as temáticas
que envolvem a adolescência. Desta feita,
considera-se esta uma experiência, preditora de um enriquecimento mútuo, para
todos os envolvidos.
Como temáticas abordadas foram A
aproximação da Fase da Adolescência, o
Conflito Familiar, Estilos de Vida Saudá-

vel em Família, Novas Formas de Comunicar dos Adolescentes e a Relação Família/Escola - um Apoio Chave na Adolescência, proporcionando aos pais uma
oportunidade para refletir sobre os conhecimentos e as estratégias que lhes
permitem melhorar as suas competências
parentais e fortalecer as relações com os
seus filhos. Em jeito de síntese, verificamos que os participantes consideraram a
intervenção bastante útil, salientando a
importância da partilha e da troca de experiências com outros pais através do
diálogo, da discussão e da reflexão em
grupo, tornando-se melhores pais na tarefa de educar (Testemunho: “Foi muito
importante a partilha entre os intervenientes, entender a importância dos
principais pilares para o desenvolvimento saudável e equilibrado dos nossos filhos, crescermos como pais e educadores, mas também como indivíduos”).
Destaca-se ainda, o aumento da consciencialização dos seus comportamentos,
na sua interação com os seus filhos e o
aumento da capacidade de resolução de
problemas/conflitos, sentindo-se mais se-

guros no papel parental. Concluímos ainda que, ao longo das sessões, os pais já
tentavam dialogar e negociar mais com
os filhos, utilizando um estilo comunicacional mais assertivo (Testemunho: “Esta
formação contribuiu para o desenvolvimento de capacidades na relação com os
meus filhos, ao aprender a ouvi-los e
compreendê-los melhor, colocando-me
em algumas situações na pele deles”).
Adicionalmente, observou-se um acompanhamento mais adequado do percurso
educativo dos filhos, cujas repercussões
se evidenciaram no sucesso e melhoria
dos resultados escolares.
Após a conclusão desta intervenção piloto, somos de opinião que será pertinente replicá-la neste próximo ano letivo,
dando a oportunidade a outros pais do
seu usufruto, tendo em vista uma parentalidade positiva.
* Com o contributo da Drª Susana
Gomes (Psicóloga) e da Dr.ª Beatriz
Santos (Coordenadora da Comissão
de Proteção de Crianças e Jovens
de Vila Verde)

Noite Branca de Braga: reflexões a pretexto de arte e cultura
no de conceitos tão complexos
como “Arte” e “Cultura”, ouso
lançar um humilde convite aos
promotores do evento e a quem
o sentiu de forma mais intrínseca – enquanto opção ou imperativo, neste último caso a residentes no centro histórico –,
para que reflitam, numa perspetiva positiva, sobre aquela conceção que não me deixou indiferente. Acrescento já agora o
desafio de recuperarem, volvidos escassos dias, as “emoções
estéticas” experienciadas durante dois dias em que se misturaram a ordem e a desordem, a
civilidade e a incivilidade, a
qualidade e a mediocridade,.…
no coração da bimilenária Bracara Augusta.
Enquanto procuro a identidade
subjacente à “Noite Branca de
Braga” e o seu alcance estratégico, sobretudo no plano cultural –, e sem querer por isso opi-

HILÁRIO DE SOUSA

Presidente da Casa do Professor

Braga nas tradições

nar nesta fase sobre o modelo e
a escolha do “espaço nobre da
cidade” para a sua realização –,
vou tentando destrinçar na programação as propostas culturais
imperdíveis das sofríveis, bem
como identificar o reiterado
“ambiente criativo” desta “marca da cidade”. Além disso, e
não sendo, linearmente, a quantidade igual a qualidade, nem a
quantidade o único critério de
avaliação do grau de (in)suces-

so de qualquer iniciativa, importa pensar desde logo no seu
impacto cultural transformador.
E isto leva-me a olhar para milhares de pessoas a deambular
pelas ruas, questionando, dentro desta linha, em que patamar
está a educação-formação de
públicos capazes de (usu)fruírem de cultura, da qual é indissociável a tradição que se inspira na génese e se regenera no
tempo.
A complexidade inerente ao
que antes se anotou aconselha a
que não haja apreciações finais
simplistas e imediatistas sem
padrões de referência credíveis,
algumas das quais já foram
aliás objeto de notícia, muito
menos considerar de forma
acrítica a “Noite Branca” uma
homenagem(!) à Arte e à Cultura. Este risco pode implicar
uma análise indistinta, por
exemplo, do Concerto de Sinos

“Bracara Augusta”, de LLorenç
Barber, ou mesmo de outras iniciativas de indiscutível mérito,
daquelas que deixam, em vez
de emoção estética, um profundo sentimento de inquietação,
porventura, umas e outras, decorrentes de um contexto errado!?
Sem a pretensão de fixar juízos
valorativos que não visem na
sua essência o propósito intrínseco de contribuir para a reflexão e o enriquecimento humano, retenho ainda, contristado,
comportamentos que não deixariam de lançar certamente o debate em distintos planos: educativo, cultural, sociológico,
antropológico, filosófico,….
Adianto para já uma ideia-chave: sendo estes eventos poderosos fatores de formação e de socialização, inquieta-me pensar
se é este o espelho da globalização cultural…
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Opinião
PEDRO MACHADO Diretor Geral Executivo da Braval S.A.

Opinião

Maior recolha de agosto de todos os tempos!

D

esde 1996, quando obteve a concessão do Estado Português para
tratar e valorizar os resíduos dos
municípios de Braga, Póvoa de Lanhoso e
Vieira do Minho, e a partir de 1999, Amares, Vila Verde e Terras de Bouro, que a
Braval sempre conduziu a sua atividade
tendo em vista a melhoria contínua dos
serviços prestados.
Uma das principais tarefas que presidiram à criação da Braval foi a implantação
da recolha seletiva, caminho que foi percorrido com sucesso apesar de todas as
vicissitudes, num esforço conjunto com
os municípios da sua área de abrangência,
para corresponder ás necessidades da população.
Em 1999 foram colocados os primeiros
40 ecopontos, distribuídos pelos 6 municípios; em 2001, foram colocados mais
120 ecopontos e, desde aí, a rede de ecopontos foi sempre aumentando, passados
20 anos da criação da Braval, temos 1400
ecopontos, num rácio de 1 ecoponto por
cada 200 habitantes, dos mais elevados
do país.
Os resultados da recolha seletiva traduzem este esforço: na área da Braval, foram enviados para reciclagem 34,7kg por
habitante, em 2015, enquanto que a média nacional ronda os 28kg per capita. No
caso do vidro, a diferença acentua-se
mais, com a Braval a enviar para reciclagem 22,7kg por habitante, sendo que, a
média nacional é de aproximadamente
15kg per capita.

Estes resultados espelham o esforço do
sistema e dos municípios em prestarem
um serviço de qualidade, quer na recolha,
no transporte e na triagem dos resíduos.
A recolha é efetuada várias vezes por semana nas zonas urbanas, todas as semanas nas zonas periurbanas e quinzenal ou
mensalmente nas zonas rurais.
Este serviço de qualidade é abalado em
agosto, devido ao aumento da população
residente, com o regresso dos emigrantes
e até com o aumento do número de turistas, como é o caso do Gerês.
Em agosto de 2016, as quantidades de
resíduos recolhidos nos ecopontos aumentaram 15% face ao mês de agosto de
2015, baterem-se todos os recordes desde
o início da atividade da Braval!
Em termos de vidro foram recolhidas
855 toneladas, mais 145 toneladas do que
em agosto de 2015, um aumento de 20%,
sendo que a média mensal de recolha de
vidro (em 2015) foi de 523 toneladas.
No caso do papel e das embalagens, foram recolhidas 898 toneladas, mais 111
toneladas do quem agosto de 2015, um
aumento de 15%. A média mensal de recolha de papel e embalagens (em 2015)
foi de 705 toneladas.
Também o número de horas de recolha
aumentou 15% e o número de contentores
recolhidos aumentou 18%, face ao mesmo mês do ano passado.
O que acontece em muitos locais é que,
como os ecopontos enchem com mais frequência, as pessoas vão colocando os re-

síduos fora do ecoponto, o que por si também é proibido pelo Regulamento Municipal de Resíduos dos vários municípios.
A Braval tenta resolver as situações o
mais rapidamente possível, mas com tanto aumento de resíduos e os mesmos
meios do resto do ano é difícil corresponder de imediato.
Deve haver também uma coresponsabilização quer da população, quer dos circuitos de recolha de resíduos indiferenciados.
Os munícipes não deverão colocar os resíduos fora do ecoponto, devem aguardar
a recolha ou procurar um ecoponto próximo, bem como, contactar-nos a informar
quais os locais mais problemáticos. Por
outro lado, também ter o cuidado de espalmar as embalagens e desfazer caixas
de cartão grandes pois, muitas vezes, os
ecopontos estão cheios de “nada”, com
caixas a impedir a colocação de mais resíduos.
Quanto aos serviços de recolha de resíduos indiferenciados apela-se também à
colaboração para tentar resolver alguns
dos problemas, nomeadamente, com a recolha de resíduos colocados ilegalmente
fora dos ecopontos.
Para continuar a manter um serviço de
recolha eficiente é necessário o esforço e
coresponsabilização de todos.
Vamos tentar melhorar no futuro.
Ajude-nos, ajudando-se!

lll
Em agosto de 2016, as quantidades
de resíduos recolhidos nos ecopontos aumentaram 15% face ao mês
de agosto de 2015, baterem-se
todos os recordes desde o início da
atividade da Braval!
Em termos de vidro foram recolhidas
855 toneladas, mais 145 toneladas
do que em agosto de 2015, um
aumento de 20%, sendo que a
média mensal de recolha de vidro
(em 2015) foi de 523 toneladas.
No caso do papel e das embalagens,
foram recolhidas 898 toneladas,
mais 111 toneladas do quem agosto
de 2015, um aumento de 15%. A
média mensal de recolha de papel e
embalagens (em 2015) foi de 705
toneladas.

i

inquérito
Considera
que temos um bom
sistema educativo?

CÉLIA SOUSA
Professora

“Acho que temos um bom sistema de
ensino, falta é operacionalizar na prática os bons princípios e as boas
ideias”.

ELSA LIMA
Bibliotecária

“O sistema é bom, o problema é que os
recursos humanos nos estabelecimentos são poucos para pôr em prática o
que seria ideal na teoria”.

Arcada Nova – Comunicação, Marketing e
Publicidade, SA. Pessoa colectiva n.º 504265342.
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N.º matrícula 6096 Conservatória do Registo
Comercial de Braga.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO administracao@correiodominho.pt
Manuel F. Costa (Presidente); Armindo A. Araújo Veloso
e Paulo Nuno M. Monteiro.

SEDE Praceta do Magistério, 34, Maximinos, 4700 236 BRAGA, Apartado 2290. Telefone: 253309500
(Geral) e 253309507 (Publicidade). Fax: 253309525
(Redacção) e 253309526 (Publicidade).

DIRECTOR COMERCIAL comercial@correiodominho.pt
António José Moreira
DIRECTOR DO JORNAL director@correiodominho.pt
Paulo Monteiro (CP1838)

EDITOR Arcada Nova – Comunicação, Marketing e Publicidade, SA

ANTÓNIO PEREIRA
Professor

“Para o sistema educativo ser ainda
melhor tem que ter mais capacidade
para promover o sucesso de todos os
alunos”.
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MARGARIDA VILAÇA
Professora

“Penso que o sistema educativo está
aquém do ideal. Falta coordenar o currículo às necessidades da comunidade,
numa vertente mais prática”.
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Cultura

Casa das Artes de Famalicão
Av. Carlos Bacelar
Parque de Sinçães
Vila Nova de Famalicão
Tel. 252 371 304
www.casadasartes.org

Hector, de André Mendes

HECTOR
A rentrée cultural na Casa das Artes de Famalicão fica marcada por “Hector”, um solo de dança com direção artística e interpretação de André Mendes, em cena nos dias 23 e 24 de setembro. A peça, uma
coprodução do espaço cultural famalicense e do Teatro Municipal do Porto, subirá ao palco do grande auditório e debruça-se sobre a resistência física e espírito de busca incessante, trazendo aos limites do corpo
as características do próprio mito. “Protegido de
Apollo, protetor de Tróia, o domador de cavalos, comandante entre os troianos, príncipe entre os príncipes. Guerreiro maior de Tróia carrega a coragem, nobreza e sabedoria que não o igualam aos Deuses mas
que também não o retém na natureza humana condensando, numa figura, a linearidade e força de resistência. Quem é Hector? Quem é este Hector?”, pode
ler-se na sinopse do espetáculo. A peça está marcada
para as 21h30. O bilhete tem o custo de 6 euros, reduzindo para metade para estudantes e portadores do
Cartão Quadrilátero Cultural.

VAMOS AO CINEMA?
A sétima arte chega todas as semanas à Casa das
Artes pela mão do Cineclube de Joane. Neste mês
de setembro contam-se 5 sessões: “A Lei do Mercado”, no dia 8, “Beija-me, Idiota”, no dia 13, “O
Amor é uma Coisa Estranha”, no dia 15, “Mata-me
Por Favor”, no dia 22 e “Cemitério do Esplendor”,
no dia 29.

Sessões começam às 21h45
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AV. 31 DE JANEIRO, 13
BRAGA

www.imobraga.pt
Rua José António Cruz, 243 - 4715-343 BRAGA
tlf. 253 331 530 • geral@multipropostas.pt
www.multipropostas.pt

Moradias V3
Lomar
Braga
230,000.00€
Moradia V6
Palmeira
Braga
175,000.00€
Apartamento T3
NOVO
Gualtar
122,000.00€
Apartamentos T2, T3 e T4 NOVOS em Fraião
a partir de 135.000.00€

ARRENDAMENTO
T1 Lamaçães (mobilado, com garagem)..................................320€
T0, T1, T2....................................................................................260€
Loja – S. Lázaro ........................................................................250€
Armazém – S. Lázaro.............................................................. 1000€
OFERTA ESPECIAL DE VERÃO: Arrendamento: voucher de acesso a promoção turística - Algarve
Compra: 7 noites grátis no Algarve (mais informações através de contacto telefónico)

Terreno Industrial
Monsul
C/aprox.495m2
inserido em zona
industrial de fácil
acesso.
Refª013-2541

Apartamento T3
Maximinos
Vidros Duplos;
Cozinha Equipada;
Zona Central
Refª013-2547

Lote
Mire Tibães
C/aprox. 440m2
para construção
de Moradia
Geminada
Refª013-2408

t. 253 220 913
m. 915 592 731
APARTAMENTO T3 – LAMAÇÃES
55.000€

50.000€

Com aprox. 147 M2, Garagem Individual,
Aq. Central, Est. Elétricos, Zona Calma,
Perto do Continente…
Oportunidade!
Ref. 5229 - €95.000

APARTAMENTO T2 – LAMAÇÃES

43.700€

tlf. 253 254 081
tlm. 918 022 389
Rua do Taxa - S. Vítor - BRAGA AMI 7630

Boas Áreas, Garagem Individual, Aq. Central,
com aproximadamente 115m2, muito Acolhedor…
Fantástico!
Ref. 5202 - €67.000
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BRAGA

ESTAÇÃO

UMA MÁQUINA
A VENDER CASAS

PAVILHÕES CELEIRÓS

CELEIRÓS
Moradia individual V5 com 1300m2 de terreno,
ar condicionado e caixilharia dupla.
Bons acessos e excelente exposiçãosolar.
Classe Energética: BRef.a: 250/15 - Preço: 265.000€

MERELIM S. PAIO

VIMIEIRO

Fantástico lote com 2000m2
e projecto aprovado para
construção de 6 moradias em
banda. Excelente oportunidade!
Classe Energética: NA
Ref.a: 915/16 Preço: 90.000€

Fantástica moradia ind. V6 c/ 4
frentes e 2 pisos com entradas
independentes. A 10 minutos do
centro. Óptimos acessos.
Classe Energética: D
Ref.a: 380/15 Preço: 150.000€

t. 253 070 941 • bragaestacao@era.pt

de 300 a 650 m2
VENDE-SE ou ARRENDA-SE
Investimento com rentabilidade
garantida acima dos 4%

Avenida da Igreja, n.º 4 - 4705-732 Celeirós Braga
Tel: (+351) 253 287 160 - Fax +351 253 287 161
Telemóveis: 961 742 884 / 966 784 389
Email: comercial@newhope.pt • Web: www.newhope.pt

RUA DOS BARBOSAS N.º 4 (JUNTO AO SEMÁFORO DA BP DA 31 DE JANEIRO) 4715-26 BRAGA

A qualidade e o dinamismo a que já se habituou!
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ID Imóvel 124391001-509

LOJA

LOJA

ID Imóvel 124391001-506

T1 no centro,
com garagem
individual e elevador.
5696

Excelente loja,
para restaurante,
em Gualtar.
Em funcionamento,
oportunidade
de negócio.
5695

Excelente loja,
para café, toda
mobilada e equipada,
em funcionamento
em S. Pedro D’Este.
Oportunidade única.
5694

39.000€

79.000€

56.500€

V

APARTAMENTO T3+1

O
D
A

ID Imóvel 124391001-502

ANDAR MORADIA

ID Imóvel 124391001-505

79.900€

55.900€

ID Imóvel 124391001-487

79.500€

55.900€

MORADIA

ID Imóvel 124391001-484

S
E
R

OPORTUNIDADE

ID Imóvel 124391001-475

O
D
A

ID Imóvel 124391001-483

T4 em Palmeira,
com garagem
individual para
2 carros.
Óptimo estado
de apresentação.
Preço excelente.
5683

215.000€

ID Imóvel 124391001-480

V
R
E

APARTAMENTO T4

Excelente Moradia V4
de Gaveto em
Nogueira.
Com aq. central,
ar cond., recup.
calor, pré-inst. painéis
solares, garagem
p/ 4 carros e ótima
exposição solar.
C.E.: (C).
5684

84.900€

ID Imóvel 124391001-503

T2 no centro da cidade
de Braga,
com excelentes
vistas panorâmicas,
garagem,
elevador, e suite e um
excelente preço.
C.E.: (F).
5691

Andar moradia V1+1
em Lomar.
Excelente exposição
solar, boa localização,
com garagem
e logradouro.
5686

ID Imóvel 124391001-485

APARTAMENTO T2

T3+1, muito próximo
do centro da cidade,
com garagem fechada,
boas áreas,
excelente exposição
solar em muito
bom estado.
5693

T2 na zona
do Tribunal.
Com elevador
e garagem individual.
Duas frentes,
excelente exposição
solar, perto do centro
da cidade.
5690

Restaurante novo na
zona da volvo,
com 2 pisos, licença
para esplanada
e com uma área total
de 250 m2.
Venha conhecer,
oportunidade única.
5685

APARTAMENTO T3

ID Imóvel 124391001-507

77.500€

LOJA

ID Imóvel 124391001-388

Excelente T3
na Cividade,
para investimento.
Com boas áreas,
localização privilegiada,
elevador e 2 lugares
de garagem.
5680

Excelente
oportunidade de
investimento.
Loja em Lomar,
arrendada com café
em funcionamento.
Rentabilidade
de 8.14%.
5674

Loja bem localizada,
no centro de Braga.
Excelente
oportunidade
para iniciar actividade
ou para investimento.
5599

86.000€

50.000€

26.500€

Avenida da Liberdade, 195 - 4715-037 Braga

253 218 060 | 910 571 933

(Junto à Pastelaria São João)

liberty@remax.pt
www.remax.pt/liberty

Quarteirão Global - Mediação Imobiliária, Lda - AMI 5351
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FREITAS COSTA & FILHOS, S.A.
Construção Civil e Obras Públicas
e

Nortinloc
Investimento & Locação, Lda.
ARRENDAMENTOS

VENDA - 90.000.00€

FERREIROS (NAIA) - NOVOS / USADOS
MAXIMINOS
T1 Rua do Cruzeiro equipado......................... 220€
S. VICTOR
T1.............................................desde 190€ c/ cond.
Lojas c/ cerca de 100m2 .........desde 300€ c/cond.
Armazém c/ 640 m2..................950€ (negociáveis)
GONDIZALVES (AMARELA)
Armazéns – desde 150 a 300m2 ....de 300€ a 500€
BRAGA (S. LÁZARO)
Sala/Escritório – Ed. de S. Lázaro.....350€ c/cond.

T3 Como novo. Com 170 m2 e garagem individual.

VENDA - 94.000.00€
T3 como novo c/ Cozinha Equipada
garagem individual
Rua de Ramoa lote 3, 2.º dtr.º - Merelim S. Pedro - BRAGA

TEMOS TAMBÉM ARRENDAMENTOS
EM VILA NOVA DE GAIA
LOJAS
Mafamude – desde 60 a 115m2...de 400€ a 600€

VENDAS / ARRENDAMENTOS
C/ OPÇÃO DE COMPRA
FERREIROS (NAIA)
T1+1 c/ lug. gar.
C/ ou S/ arrendatário ........a partir de 70.000,00€
T2 c/ suite e c/ gar. ind.
C/ arrendatário ...................................92.500,00€
T3 c/ suite, c/ lug. gar. + gar. ind.
C/ arrendatário..................................110.000,00€

Rua do Cruzeiro, 254 • Maximinos • 4700-116 Braga • tlf. 253 606 830 - 919 991 083
E-mail: nortinloc@iol.pt

AMI 10748

Praça do Condestável
nº 156 loja 16
(Edifício Eiffel)
Maximinos - Braga

tlm 916 945 718
tlf. 253 041 727
braga@lardesonho.pt
www.lardesonho.pt/braga

APARTAMENTO T3 EM S. LÁZARO
Cozinha equipada, lareira, varandas, gar. individual.

€57.500,00 - C.E.:N/C Refª:2 46-A-00312

MORADIA TÉRREA EM GUALTAR
Com logradouro, óptimos acessos.

€83.000,00 - C.E.:N/C Refª: 246-M-00107
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RESTAURANTE BRAGA
M/F - COM EXPERIÊNCIA
• EMPREGADO DE MESA
• COZINHEIRO
• GRELHADOR
• CHURRASQUEIRO
CONTACTO: 252 682 152
ENVIAR CV para: cv.grupojgomes@gmail.com

BRAGA
TELEFONISTAS
Função:
Agendar a visita dos nossos
técnicos, (não é vendas).
Perfil:
Capacidade de comunicação e
poder de argumentação;
espirito de equipa e dinamismo.
Oferta:
Salário base 550€+prémios de produtividade quinzenais e mensais;
Média salarial 700€/800€;
Formação inicial e continua;
Folga fixa ao domingo.

Contactos:
r.humanosviana16@gmail.com
Tlm. 965 516 951

BRAGA
mediação imobiliária
Rua do Taxa nº. 1 r/c – Braga
AMI 12.277

VENDE
T3 em S. Victor
Localizado numa zona
calma a 5 minutos do centro
e com excelentes acessos.
Com:
Aquecimento Central
Recuperador de calor
Roupeiro em dois quartos
Varanda na sala e num dos
quartos e vista desafogada

MARQUE VISITA!
T. 253 616 317 - M. 919 010 776

PRECISA-SE
Empresa sedeada no centro do País, admite

Empresa de Mediação
Imobiliária

ADMITE M/F

VENDEDORES/
COMISSIONISTAS
Oferecemos
comissões aliciantes,
formação inicial e bom
ambiente de trabalho
PRETENDEMOS:
Idade mínima 18 anos
Ambição e motivação
Viatura própria
Conhecimentos de
Informática/utilizador

MARQUE ENTREVISTA
Tlf. 253 616 317
Tlm. 919 010 776

PRECISA-SE

VENDEDOR/COMISSIONISTA

Padeiro (M/F)

Para o ramo de PEÇAS para máquinas agrícolas
e automóveis.

Com experiência.
Tlf. 253 841 181

Tlm. 239 992 548 ou 239 991 330

COMÉRCIO DE CONFEÇÕES
Procuro pessoa com experiência
e viatura própria, para loja de pronto a
vestir em Braga.
Tlm. 963 680 257

T4 -

VENDE

Excelente apartamento, sala
espaçosa c/lareira, suite, varandas,
frente e traseiras local sossegado,
gar. para 3 carros, junto ao centro de
formação 89.000 €

VIVENDA

RECRUTAMOS

PRECISA-SE

GESTOR DE CARTEIRA DE CLIENTES

FUNCIONÁRIO/A

Requisitos:
12.º de escolaridade ou superior | Viatura própria.
Oferecemos:
Plano de Carreira | Formação | Remuneração fixa.
Contactar: 918 734 976

www.tulhas.com

Para Clínica Dentária
em Braga.
Resposta a este Jornal ao n.º 32

- Bem conservada, em
Priscos – Braga, sala, cozinha e copa,
área de relax , c/chur. e salamandra,
3 quartos, anexo c/ 2 quartos, coz. e
sala, bom para que tem pessoas
idosas ao seu cargo,
bons acessos à E.N - 195.000 €

TULHAS

Soc. Med. Imobiliária, Lda. - AMI 1528
Rua do Fujacal n.º 33 - Fujacal
Telef. 253 214 402 • Tlm. 966 053 898

PRECISA-SE

EMPREGADA/O DE MESA
e ESTAFETAS
Part-time. Folga ao domingo.
Pizaria Diecci | Rua Nova Santa Cruz | Tlm.911 054 586

PRECISA-SE

PADEIRO
e AJUDANTE
Tlm. 917 296 118

PRECISA-SE

APARTAMENTO COBERTURA

COZINHEIRO
e AJUDANTE
DE COZINHA

T5 em Nogueiró, com piscina privativa,
2 salões, ginásio, grandes terraços com vistas
para a cidade, Bom Jesus, etc, garagem
para 2 carros com acesso direto à rua.
Tlm. 969 060 901

Com experiência.
Folga ao domingo.
Tlm. 919 062 573

€€€ DINHEIRO JÁ €€€
TODO TIPO DE CRÉDITOS
VENDA OS SEUS BENS COM OPÇÃO DE COMPRA ATÉ 60 MESES!
INVESTIMENTOS EM DINHEIRO NA HORA SOBRE:
Imobiliário: Casas, Terrenos, Quintas,
Apartamentos, Lojas, Pavilhões...
Automóveis: Compra, Venda e Importação.
Ouro/Prata: Compra e Venda.
Penhorista: Ouro, Prata e Obras de Arte.
RECEBA DINHEIRO PELOS SEUS BENS, NA HORA!
CASA DE PENHORES

*** MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO ***
STATUSMONEY: Rua dos Barbosas n.º 27 - 4715-267 BRAGA
Ligue Já: 962 655 327 ou 253 615 311 • statusmoneylda@gmail.com

STATUSMONEY... Porque dinheiro não é problema... É a solução.

VENDO TERRENO
Predial Bracarense
AMI-3079

Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda.

Rua Conselheiro Lobato, 500-2.º - Sala 7

917 541 395 • 967 060 710
www.predialbracarense.com

Com área de 10.000 m2
para cultivo e 4.000 m2
de construção, óptimo para
aviário, exploração agrícola etc.
bons acessos
(estrada alcatroada)
3 proprietários.Vila Verde

ARRENDAMENTOS

60.000€

T0 - Campo das Hortas ....................265€
TI - Qta da Armada, garagem ..........240€
T1 - junto a UM mobilado C/I............335€
ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO,
R. Chãos, centro, c/ 2 salas e wc ....180€
MORADIA T4 - nova, quintal, boas vistas,
muito sol, garagem............................800€
MORADIA S. Pedro d Este - T5, ind.,
c/ peq. Piscina ..................................900€
LOJA - Cons. Lobato, 50m................200€
LOJAS - Av. Porf da Silva, várias áreas,
desde 80 a 300m2 ............................visite
LOJA - R. Chãos, cond incl...............250€
LOJA - Couteiro, 90m ........................250€
LOJA - Galerias do bingo, 40m ........200€
LOJA - S. Vicente, 100m2, comércio e
similares de hotelaria........................300€

(este valor corresponde a 2 partes)

PAVILHÕES
Sequeira e Frossos 1 100 e 600m2

VENDAS
CASINHA C/ pequeno quintal, Tipo T2 no
centro da cidade .......................... 39000€
T1 Como novo ..............................35000€
PRÉDIO, centro, todo recuperado, com
muita qualidade, quintal.
MORADIA, centro, como nova, boas
áreas, quintal, garagem

CASA DE
ACOLHIMENTO

Dispõe de 1 vaga
para idoso/a
Tlm. 916 245 888

Rent-a-car
Low-cost
Viaturas desde
20,00€ p/dia
Tlf: 917 587 060

ARRENDO LOJA
C/ 90 M2

Professor Mestre Vidente

2 casa de banho, para todas
as actividades comerciais
inclusive ramo hoteleiro
São Vicente - 250€

Encontra-se no nosso País um Grande Mestre Professor
de Astrologia, Internacionalmente reconhecido, com
23 anos de experiência. Ajuda a resolver problemas dos
mais difíceis ou graves, com urgência e honestidade,
como são: Amor, Amarração da Mulher, em 7 dias e do
Homem em 8 dias, Impotência Sexual, Mau Olhado,
depressões, Negócios, Justiça, Inveja, Doenças Espirituais, Emprego, Vícios, Drogas, Alcoolismo.
Lê a sorte e faz-te saber o teu Passado, Presente e Futuro.
Faz consultas Pessoalmente ou à distância.

Favor ligar para o
tlm. 927 562 704

VENDO ANDAR
MORADIA
T3 EM FERREIROS
BOA LOCALIZAÇÃO.
50.000€

Tlm. 927 512 824

RESULTADOS GARANTIDOS
Atende todos os dias das 08h00 às 22h00
BRAGA • Tlm. 962 639 881 - 915 750 131
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VENDA PEÇAS NOVAS E SEMI-NOVAS

DS4 1.6 E-HDI 11/2012, GPS, JE1,
AC, SO-CHIC - 15.500€

AUDI A4 AVANT 2.0TDI, GPS,
PELE, FULL EXTRAS - 20.500€

AUDI TT TURBO CABRIOLET
94.000 Km - 10.250€

RENAULT TWIZY 2013 4500 KM
C/ livro de revisões 6.250€

COMPRAMOS TODO TIPO DE VIATURAS
CITROEN C4 1.6HDI 115CV GPS Bancos desport., jE17 , Volante Desp. Mul.Funções - 2014..15.750€
CITROEN C3 PICASSO (MONOVOLUME) 1.6HDI AC, JE, ABS - 2009..........................................9.800€
CITROEN C4 COUPE VTR 1.6HDI AC, JE17, Comp de Bordo , etc, 2007.....................................7.500€
KIA SORENTO CRDI , PELE , JE, ABS, MULTI FUNÇÕES , GPS , CAIXA AUTOMÁTICA - 2004 .....8.900€
VW SHARAN TDI 7 LUGARES ....................................................................................................3.750€

COMERCIAIS E MOTAS
OPEL CORSA VAN CDTI AR, COND., ABS, POUCOS KM. LIVRO DE REVISÕES 2011/11....6.900€
PEUGEOT PARTNER 1.6 HDI, AR COND., ABS, VE, FC - 2008 ..........................................4.000€
YAMAHA X-CITY 125CC 3000KM - 2010..........................................................................2.750€

tlf. 253 135 248 tlm. 938 440 351 - 961 934 786 - NCCAR@SAPO.PT
Rua José António Cruz - Lamaçães - BRAGA

Renault Megane 1.5 dcI 110cv GT Line

VW CC 2.0 Tdi 143cv Bluemotion DSG Sport

932 302 332
Ford Fiesta 1.4TDCI BIZZ
de 2010

Toyota Auris D4D
2010

CERTIFICADO:

Zona Industrial de Sequeira
RUA DA VENDA, LOTE 5 - 4705-629 SEQUEIRA BRAGA
tlf./ fax 253 674 868 • tlm. 936 176 448
938 176 449 • 911 505 743 • vciservicos@gmail.com
HORÁRIO: De segunda a sexta das 8h30 às 12h30
e das 14h00 às 19h00 - sábado: das 8h30 às 12h30

Fiat Punto 1.3 Multijet 85cv S&S LOUNGE

Morada: Rua da Lameira, 25 - Gualtar Braga- Junto ao Banco Caixa Geral Depósitos
Telef. 253 678 815 / 936 006 009 / 967 006 009 (Aberto ao Sábado todo o dia)

BRASCAR
Vítor & Carlos Teixeira 2, Lda.

Peugeot 308 1.6 Hdi 92cv Active GPS

Audi A4 Avant 2.0 Tdi Cr 177cv Sport - Full Extras, Novo Modelo, GPS, Tecto de Abrir, Sistema de Som Bang&olufsen, Bi-Xénon, Led Diurno, Bluetooth, Cortinas, Sensores ----------------Nacional 2012 ---------24,500€
BMW 525d 218cv Aut. Sport - Full Extras, Motor 1995cc de 218cv, Bi-Xénon, Leds, JLL18, GP 16:9, Interior desportivo, Patilhas no volante, Mala electrica, visdros escurecidos ---------Nacional 2012 -------- 30.990€
BMW 520d 184cv Aut. Sport Touring - Full Extras - GPS 16:9, JLL 19, Tecto de Abrir Panorâmico, Interior desportivo em pele, bancos elec. com memoria, vidros escurecidos, Xénon ---Nacional 2011 -- Sob Consulta
BMW 525d 177cv Aut. Sport - GPS 16:9, Tecto de Abrir, Pele, Xénon, Sensores de Luz, Chuva e Estacionamento, Jll 17, Bluetooth + extras ------------------------------------------------------Nacional 2005 ---------14.500€
Citroën C5 1.6 Hdi 112cv VTR - Jll, Bluetooth, Isofix, Led Diurno, Sensores de Estacionamento, Radio Cd/Mp3 + extras------------------------------------------------------------------------------------------2011 ---------13,990€
Fiat Punto EVO 1.3 M-Jet 85cv LOUNGE - Bluetooth, comandos por voz, USB, Interior desportivo, Farois de Nevoeiro, Start & Stop, JLL-- Apenas 15 mil Km, Garantia de Fábrica ----------Nacional 201 ---Sob Consulta
Ford Grand C- Max 1.6 Tdci 115cv Titanium X - 7 Lugares GPS, Bluetooth, Comandos por voz, Vidros esc., JLL 17, Isofix, Sensores de chuva, luz e estac. auto - Apenas 80 mil Km ------Nacional 2011 ---Sob Consulta
Ford Focus SW 1.6 Tdci 115cv Titanium X - Bi-Xénon, Leds, Vidros escurecidos, sensor de luz, chuva e estacionamento, Jll 17, Isofix, Bluetooth + extras-------------------------------------Nacional 2012 ---------15.800€
Ford Focus sedan 1.6 Tdci 115cv Titanium - Ac Auto, sensores de estacionamento, bluetooth, comandos por voz, start & stop + extras -----------------------------------------------------------Nacional 2011 -------- 14,990€
Mercedes CLA 220 Cdi 177cv Sport 7 G Tronic - JLL 18, GPS, Bluetooth, Interior desportivo, Sensores, Caixa automática 7 G Tronic ---------------------------------------------------------------Nacional 2013 -- Sob Consulta
Peugeot 308 1.6 Hdi-e 92cv ACTIVE - JLL, AC Auto, GPS, Bluetooth, 4 VE, Led Diurno, Bancos desportivos, sensores de luz, chuva e estacionamento - Novo Modelo ------------------------Nacional 2014 ---------17,990€
Peugeot 207 1.4 Hdi 70cv Sport - Ac Auto, JLL, Farois de Nevoeiro, Isofix, ABS, Computador de Bordo, Radio Cd + extras ---------------------------------------------------------------------------Nacional 2008---------- 7,300€
Renault Megane SW 1.5 Dci 110cv GT Line - GPS, Sensores de luz, chuva e estacionamento, interior desp.GT Line,Chave mão livres, Led diurno, modelo restyling, apenas 60 mil Km--Nacional 2014 -------- 17,990€
Renault Megane 1.5 Dci 110cv GT Line - GPS, Sensores de luz, chuva e estacionamento, interior desportivo GT Line,Chave mão livres, Led diurno, mod. restyling, apenas 80 mil Km---Nacional 2014 ---------17,800€
Seat Exeo 2.0 Tdi CR 143cv Sport - JLL 17, ABS, Airbags, Radio Cd, CB, FN, Bluetooth, AC Auto, Cruise Control, Sensores luz, chuva e estacionamento + extras ----------------------------Nacional 2012 ---------15.990€
Seat Leon 1.9 Tdi 105cv Style - JLL, ABS, Radio CD, AC Auto, Computador de Bordo, Bluetooth, Sensor de Luz, Chuva e Estacionamento, Isofix ------------------------------------------------------------2010 ---------12,990€
Smart For Two Cabrio 1.0i MHd 71cv Pulse - ABS, ESP, Capota eléctrica, JLL, Radio CD, USB, Apenas 24 mil Km, Garantia de Fábrica -------------------------------------------------------------Nacional 2014-----------9.500€
Toyota Auris Touring Sports 1.4 D4D 90cv - Full Extras- Versão SPORT - JLL17, Vidros escurecidos, câmara de marcha trás, Bluetooth, Cruise Control- garantia até 2019 ----------------Nacional 2014 ---------21.000€
VW CC 2.0 Tdi 140cv Bluemotion DSG Sport - Interior desportivo em pele, Bi-Xénon, Luz Diurna, Caixa DSG com patilhas no volante, Bluetooth, sensores de luz, chuva e estac. ----------Nacional 2013 ---------27,990€
VW Passat Variant 2.0 Tdi CR 140cv ConfortLine - NOVO MODELO - JLL, Sensores de Chuva, Luz e estacionamento frente e trás, Cruise Control, CB, FN, + extras ------------------------- Nacional 2011 -------- 19,990€
VW Polo 1.6 Tdi 90cv TrendLine - Ar Condicionado, Radio, Fecho Central, ABS, IsoFix, Start & Stop, Airbags + extras --------------------------------------------------------------------------------Nacional 2011 ---------12,000€
VW Sharan 1.9 Tdi 110cv HighLine - Interior Desportivo em Pele, 7 Lugares com 6 Bancos, Ac Auto independente, Vidros esscurecidos, Caixa Automática -----------------------------------------------1998-----------4.990€
AVISO: Novas Instalações na Rua da Lameira n.º 25 e 27, Gualtar - 4710-093 Braga
Garantia até 24 Meses sem Limite de Kms

Peugeot 307 HDI Navtec
2007

AUTO STAND CORREIA

Automóveis

Lexus IS 200 GPL
de 2001

Toyota Hiace D4D 6Lug.
2007

Peugeot 308 HDI Sport
2009

www.autostandcorreia.pt • geral@autostandcorreia.pt
BMW 640 D COUPÉ - 10/2012
43 MIL KMS • C/ NOVO
C/ T/ EXTRAS
PREÇO: 62.950,00€

OPEL ASTRA CARAVAN 1.3 CDTI
ENJOY ECOFLEX • C/T/EXTRAS
NACIONAL • ANO 2009
Preço: 8.950,00€

AUDI A6 AVANT 2.5 TDI (155CV)
2004 - NACIONAL • APENAS
80 MIL KMS COMPROVADOS.
PREÇO: 12.500,00€

MITSUBISHI SPACE STAR VAN
1.9 DiD - 2003 • C/ extras
Nacional
Preço: 2.490,00€

RENAULT CLIO 1.2 DYNAMIC S
5p - 2010C/ T/EXTRAS + GPS
C/ NOVO• NACIONAL
PREÇO: 7.900,00€

VIATURAS PROVENIENTES
DE RETOMA

RENAULT GRAND SCENIC 1.5 DCI SL
EXCLUSIVE - 2006
7 Lugares • Nacional • C/ t/ extras
Preço: 8.550,00€
ALFA ROMEO MITO 1.4 T
DISTINCTIVE - 2008
155 cv • C/t/ Extras• Nacional
Preço: 10.700,00€

VOLKSWAGEN GOLF IV VARIANT
1.4 CONFORTLINE 11/2001
C/ AC + JE • NACIONAL
PREÇO: 2.250,00€
RENAULT CLIO 1.5 DCI VAN
2005 • Nacional • C/ t/ extras
Preço: 2.480,00€

BMW 520 D 2012 - C/t/extras
C/ garantia
Preço: 27.990,00€

TOYOTA YARIS VERSO 1.3
SOL AC - Ano 2000
C/t/ extras • Nacional
Preço: 2.950,00€

FIAT PUNTO EVO 1.2 EASY
START&STOP 2012 • C/ t/ extras
Nacional • Preço: 7.850,00€

SAAB 9-5 SW 2.0 T - 2000
Nacional • C/ T/ extras
Preço: 2.450,00€

ABERTO AO SÁBADO ATÉ ÀS 18h00

RUA MONTE CARRINHOS - CELEIRÓS
GPS : 41.519490-8.447901 email: brasauto@sapo.pt

SEDE: Av. João XXI, 519 - BRAGA
Tlms.: 919 316 304 / 962 776 016 - 253 264 826

Venha testar
a pureza
da tração traseira
do novo
Alfa Romeo Giulia
na Stock-car!
O seu concessionário
Alfa Romeo

WWW.COTEQ.PT
Rua de Mazagão, 78 - 4705-074 Aveleda - BRAGA
Telefone: 253 670 663 – Fax: 253 674 212
E-mail: geral@coteq.pt • facebook.coteq.pt

Stock-Car.pt • 253 300 500 • 916 998 527
Lugar de Cabanas, Dume Edf. Stock-Car - Braga
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FERNANDO: 924 234 519 • Tlf. 253 621 430

GRANDE CAMPANHA VERÃO!!!

NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE - PREÇOS BAIXOS
200 VIATURAS EM STOCK - VISITE-NOS!!
MERCEDES CLS 350 CDI 2.987cc
SHOOTING BRAKE AMG 265CV
06/2013 (129.000)KM (GASÓLEO)

LAND ROVER 3.0 TDV6 HSE RANGE
ROVER SPORT292CV 06/2014
(137.000)KM (GASÓLEO)

58.000€

78.500€

BMW X6 40d 3.000cc xDrive
306CV 01/2012
(129.000)KM (GASÓLEO)

MERCEDES E250CDI 2.143cc
STATION AVANTGARDE 204CV
05/2013 (118.000)KM (GASÓLEO)

52.900€

38.750€

Temos várias soluções de Financiamento
e Seguro Auto. Venha fazer um test-drive!

Automóveis

www.janautomoveis.com
E.N.201 (direcção Braga-Prado)
MERELIM - BRAGA

• COLISÃO E PINTURA
• MECÂNICA AUTOMÓVEL • SERVIÇOS RÁPIDOS
• CLIMATIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO

“Reparamos em tudo”
Rua Quinta da Armada - Pav. 4 S. Victor - 4710-340 BRAGA
tlf. 253 258 870/1 • fax 253 258 872 • E-mail: armadacar@sapo.pt

Tlf./Fax 253 627 593 - 916 137 893 - 919 657 621

Parceiro Comunidade

Avenida Dr. Porfírio da Silva, n.º 284 - 4715-044 Braga
Tlf. 253 087 239 • Tlm. 917 587 060 • E-mail: prioritystatusstand@gmail.com
Mercedes
Benz A 200 CDi
BE AMG
Sport Aut.
03/2013
Full extras
29.900,00€

Peugeot 508
RXH 2.0 HDi
Hybrid4
03/2013
Full Extras
23.900,00€

Opel Corsa
1.3 cdti
color edition
2015 (novo)
Full extras
17.750,00€

OUTRAS VIATURAS EM STOCK
MINI Countryman Cooper D 1.6 CC 112 CV de 10/2013......................................................................................................... 22.900,00€
FIAT 500 1.2 Lounge. De 06/2013.............................................................................................................................................10.500,00€
Lancia Ypsilon 1.2 S&S Gold. De 11/2012 ..................................................................................................................................9.490,00€
Citroen C1 Attraction. 1.0 68 CV. De 2012 ................................................................................................................................. 7.690,00€
BMW 320 d Eff.Auto Line Sport. De 01/2014. Full Extras .........................................................................................................31.250,00€
Renault Megane 1.5 DCI GT LINE. DE 12/2012 Full Extras .....................................................................................................15.900,00€
POSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO ATÉ 120 MESES. CONSULTE-NOS!!!

MERCEDES E 220
CDI AMG - 2013
31.750€

AUDI A1
1.6 TDI - 2011
14.900€

SMART FORTWO
CABRIO - CDI
2008 - 7.999€

BMW 318 D
TOURING - 2013
22.900€

Lugar de S. Sebastião, Rua 1, N.º 43 - 4730-479 Vila de Prado
tlf. 253 007 699 • tlm. 937 776 161

WWW.MARCUSCARVALHOAUTOMOVEIS.COM
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Anúncio
Venda por Negociação Particular
Processo n° 3948/14.1TBBRG
Secção Cível J2 - Instância Local de Braga
Insolvência da Icaluz Fabrico e Reparação
de Reclamos Luminosos, Lda.

MUNICÍPIO DE ESPOSENDE

AVISO

Aviso

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ
DE LOTEAMENTO Nº 9/86

Atividades de Enriquecimento Curricular
Cabeceiras de Basto

António Benjamim da Costa Pereira, Presidente da Câmara
Municipal de Esposende, torna público que em cumprimento do
disposto no nº 5 do art.º B-1/11º do Código Regulamentar do
Município de Esposende, se encontra em discussão pública
a alteração ao licenciamento de operação urbanística de loteamento aprovado pelo Alvará de Loteamento nº 9/86 – processo
nº 1044/85, alteração esta requerida por João Evaristo Vieira
Gonçalves, proprietário do lote 17, com residência na Avenida Central, n.º 73, 3.º – Braga, e que incide sobre o prédio
descrito na Conservatória do Registo Predial de Esposende sob o
nº 4262/20050308, inscrito na matriz urbana sob o artigo 4227, da
União de Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra.
Mais torna público que a discussão pública se fará por um
período de 10 dias contados após a data da publicação deste
aviso, sendo certo que o processo se encontra patente para
consulta na Divisão de Gestão Urbanística da Câmara Municipal
de Esposende, sita no edifício dos Paços do Concelho, Praça do
Município em Esposende.
As reclamações, sugestões ou meras observações deverão
ser entregues, por escrito, no local acima referido, durante o prazo
de discussão pública.
Esposende e Paços do Município, 02 de Setembro de 2016
O Presidente da Câmara,
(Benjamim Pereira, Arq.)

COMPRO IMÓVEIS
NA ZONA DE BRAGA
Tlm. 961 500 272

A implementação das atividades supracitadas é da responsabilidade da BASTO VIDA – Serviços de Acção Social e
Cuidados de Saúde, Cooperativa de Interesse Público de
Responsabilidade Limitada.
Assim, e de acordo com a candidatura apresentada pela
BASTO VIDA ao Ministério da Educação, todas as Escolas do
1.º ciclo do concelho estão abrangidas pelas Atividades de
Enriquecimento Curricular no ano letivo 2016/2017, pelo que se
torna necessário a contratação de 24 professores com competências nas diferentes áreas.
As atividades a lecionar serão as seguintes:
- Inglês;
- Atividade Física e Desportiva;
- Atividades lúdico-expressivas;
- Ciências Experimentais.

Nos autos acima identificados, foi designado o dia 22 de
Setembro de 2016, pelas 10h00, para abertura de propostas
no escritório da Administradora Judicial, sito na Av.ª
Combatentes da Grande Guerra, n° 2, 2° Esq., 4810-260
Guimarães, para onde deverão ser remetidas ou entregues,
até essa hora, pelos interessados na compra do seguinte
bem:
- Verba n°13: Veículo ligeiro de mercadorias, marca
Renault, modelo Master, com a matrícula 59-AO-68,
pelo valor de 2.800,00 €+ IVA. Informações pelo telefone
253-511-374.
Os proponentes devem juntar à sua proposta, como
caução, um cheque visado à ordem da massa insolvente da
Icaluz - Fabrico e Reparação de Reclamos Luminosos, Lda.,
no montante correspondente a 5% do valor dos bens ou
garantia bancária no mesmo valor (n° 1 do art.824° do CPC).
A Administradora Judicial
(Maria Joana Machado Prata)

As aulas deverão ser dadas por profissionais com competência na respetiva área e de acordo com a legislação em vigor.
Os requisitos para a seriação dos candidatos a lecionar
as Atividades de Enriquecimento Curricular tenham em conta
os seguintes critérios de seleção:
• Candidatos com currículos que preencham os requisitos exigidos nos termos da Portaria n.º 644-A/2015 (2ª série) de 24 de
agosto;
• Candidatos que tenham já lecionado as Atividades de
Enrique-cimento Curricular no concelho em anos anteriores;
• Candidatos com residência em Cabeceiras de Basto;
• Candidatos em situação de desempregado.
A entrega dos currículos de candidatos para esta oferta de
trabalho deverá ser feita na sede da BASTO VIDA, isto é, na Casa
da Cultura, Praça da República, 299, até ao próximo dia 09 de
setembro de 2016.
A Presidente da Direção da BASTO VIDA,
Maria de Fátima de Neiva Oliveira

OFERTA DE EMPREGO

Centro de Emprego
e Formação
Profissional
de Braga
Rua Dr. Felicíssimo
Campos, n.º 127
4700-224 Braga
tlf. 253 606 700

e-mail: cte.braga@iefp.pt

Nome da Profissão

N.º Oferta

Motorista Pesados
Motorista Pesados
Vendedor
Vendedor
Operador de Call Centre
Cozinheiro(a)
Cozinheiro(a)
Empregado(a) de Mesa
Empregado(a) de Balcão
Cabeleireiro(a)
Cabeleireiro(a)
Cabeleireiro(a)
Esteticista
Eletricista
Empregado de Armazém
Empregado de Armazém
Costureira
Cortador Tecidos
Pasteleiro(a)
Marceneiro
Costureira
Costureira
Ajudante Cozinha
Pedreiro
Pedreiro
Mecânico Auto
Assentador Revestimentos
Assentador Revestimentos
Pintor Auto
Soldador
Serralheiro Civil

588709637
588699801
588709045
588709041
588415552
588706600
588688643
588706700
588707190
588701771
588699163
588697466
588692605
588710549
588699938
588679885
588701433
588711415
588696635
588696530
588706699
588688655
588710933
588708663
588681069
588703907
588710381
588670198
588691105
588709375
588709387

Indicação do Regime de Trabalho
(a tempo parcial ou completo) e Informações Complementares
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Tempo
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Tempo
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Tempo
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Completo,
Completo,
Completo,
Completo,
Completo,
Completo,
Completo,
Completo,
Completo,
Completo,
Completo,
Completo,
Completo,
Completo,
Completo,
Completo,
Completo,
Completo,
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com
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com
com
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com
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experiência
experiência
experiência
experiência
experiência
experiência
experiência
experiência
experiência
experiência
experiência
experiência
experiência
experiência
experiência
experiência
experiência
experiência
experiência
experiência
experiência
experiência
experiência
experiência
experiência
experiência
experiência
experiência
experiência
experiência
experiência

Nome da Freguesia/Concelho
a que respeita o Posto Trabalho
a ser preenchido

Braga
Vila Verde
Braga
Amares
Braga
Braga
Terras de Bouro
Amares
Braga
Vila Verde
Braga
Amares
Braga
Braga
Vila Verde
Braga
Vila Verde
Braga
Vila Verde
Vila Verde
Vila Verde
Braga
Braga
Braga
Amares
Braga
Vila Verde
Braga
Braga
Braga
Braga
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§breves

Salas de ensaio para
bandas de garagem
no Teatro Jordão

Hoje

Concerto Coral na Igreja de S. Marcos
a partir das 21 horas
A Igreja de São Marcos acolhe, hoje, um Concerto Coral, da responsabilidade da St. Paul’s Knightsbridge Festival Choir London.
Este concerto, cuja iniciativa é da Santa Casa da Misericórdia de Braga, começa às 21 horas e tem direcção de Richard Latham, contando ainda com
a participação do organista Nicolas Danks.

Vila Verde

PS acusa Câmara de cortar no combate
aos fogos com o concelho a arder

DR

Entrada em funcionamento das salas de ensaio na próxima sexta-feira

GUIMARÃES
| Redacção |

As salas de ensaio para bandas
de garagem no Teatro Jordão,
em Guimarães, abrem ao público na próxima sexta-feira, podendo ser utilizadas por projectos musicais individuais ou
colectivos, profissionais ou amadores, de qualquer expressão ou
corrente musical. Estão disponíveis para utilização em regime
de ensaios oito estúdios totalmente insonorizados, com portas
acústicas e renovação de ar mecanizada, dispondo cada um de
uma mesa de mistura de 12 canais ligada a duas colunas biamplificadas de 300W.
A Câmara Municipal de Guimarães assegurará a presença de
um técnico responsável pela utilização dos estúdios, a quem
competirá assegurar a observância do regulamento do espaço e
o correcto manuseamento dos
equipamentos municipais. Aos
utilizadores dos estúdios é permitida a instalação dos equipamentos e meios técnicos necessários à realização dos ensaios,

sendo o seu manuseamento e
operação da sua responsabilidade. As salas de ensaio para bandas de garagem no Teatro Jordão
vão estar abertas de segunda a
quinta-feira, das 14 às 24 horas,
e à sexta-feira, das 14 às 02 horas do dia seguinte. Aos sábados,
abrem às 10 horas e também encerram às 02 horas do dia seguinte, enquanto aos domingos e
feriados estarão encerradas.
O preço de utilização por uma
hora é de 5 euros, enquanto o valor de 20 euros corresponde a 5
horas de utilização. Quem pre-

lll
Espaço em Couros
disponibiliza condições para
que músicos de Guimarães
possam desenvolver e
amadurecer os seus
projectos artísticos.
Fomentar a disseminação
de propostas musicais
inovadoras e originais são
alguns dos objectivos.

tender ocupar um estúdio durante 10 horas, o preço é de 35 euros e, por um período de 20 horas, o valor é de 60 euros. A
Câmara Municipal contempla
ainda um desconto de 25 por
cento, que se aplica a quem tiver
idade igual ou inferior a 30 anos.
Os interessados devem solicitar a reserva de um estúdio mediante acesso à plataforma electrónica disponibilizada pelo
Município de Guimarães no seu
sítio oficial. As reservas terão
que ser efectuadas até 24 horas
antes do início do período de utilização pretendido e o pagamento nas 24 horas seguintes.
As salas de ensaio para bandas
de garagem no Teatro Jordão,
com um valor de investimento
elegível aprovado e executado
de 632.500 mil euros, tiveram
uma comparticipação financeira
de 537.625 mil euros, equivalente a uma taxa de comparticipação de 85% (FEDER), no âmbito do PO Norte, resultantes das
normas e especificações técnicas
instituídas pela Autoridade de
Gestão em vigor à data da sua
aprovação.

Os vereadores do PS na Câmara de Vila Verde acusaram a maioria PSD de
retirar do orçamento municipal verbas destinadas ao combate aos incêndios, enquanto o concelho apresenta um "cenário dantesco" resultante
dos fogos florestais. Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara, António Vilela, disse que a acusação do PS “é uma falácia”, sublinhando que
“nunca faltou nenhum meio” para combate aos incêndios no concelho.
Na origem das críticas dos socialistas está a 7.ª alteração às Grandes Opções do Plano, que, dizem, retira 5000 Euros à rubrica “Protecção Civil e
Luta Contra Incêndios” e um montante igual à rubrica “Infraestruturas
Florestais”. A alteração, aprovada pela maioria social-democrata, retira
ainda 5000 euros à rúbrica “Infraestruturas Florestais”, nomeadamente
“Caminhos e Pontos de Água”, e 17.000 euros à “Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza”. O PS sublinha que esta alteração orçamental acontece numa altura em que o concelho apresenta um “cenário
dantesco” resultante dos incêndios que poderão ter consumido mais de
mil hectares de floresta.
Na resposta, António Vilela disse que estas críticas “não passam de uma
falácia”, mas adiantou que já está “habituado” a estas posições do PS concelhio, “que só gosta de fazer barulho”.
“Não faltou, nem está a faltar, nenhum meio para o combate aos incêndios no concelho”, reiterou. Explicou que a alteração orçamental visa apenas uma “reorganização para fazer face a novas despesas”.
“O PS vota sempre contra alterações orçamentais. Foi assim quando estava em causa a construção dos centros escolares, foi assim quando estava
em causa a construção de equipamentos desportivos, já estamos habituados”, rematou o autarca PSD.

Buscas em Braga

PJ deteve suspeitos
de tentativa de homicídio
A PJ, através da Unidade Local de Investigação Criminal de Vila Real, com
a colaboração do Departamento de Investigação Criminal de Braga e da
PSP de Lamego, procedeu a cinco buscas domiciliárias nas cidades de Lamego e Braga e à identificação e detenção de duas pessoas — um homem com 31 anos e um jovem de 15 — pela presumível autoria de um
crime de homicídio tentado.
Os factos remontam a 19 de Agosto, quando, por volta das cinco horas da
madrugada, em Lamego, os suspeitos, num contexto de discussão em estabelecimento de diversão nocturna, agrediram violentamente, com armas brancas um homem de 29 anos de idade. Os detidos já foram presentes a interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicadas, respectivamente,
a medida de coação de prisão preventiva e a medida cautelar de guarda
em centro educativo em regime fechado.

Guimarães

Detido por agredir PSP em serviço
A PSP deteve segunda-feira, pelas 15.30 horas, na RuaPaio Galvão, em
Guimarães, um homem de 36 anos, por agressão a agente de autoridade
no exercício de funções.
Ontem, pelas 2.20 horas, em Famalicão foi detido um homem que conduzia com uma taxa de álcool de 1,70 g/l.
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Agenda
TELEVISÃO

facebook.com/correiodominho

TELEVISÃO
RTP 1

CINEMA BRAGA
RTP 2

06:30 Bom dia Portugal
10:00 A Praça
13:00 Jornal da Tarde
14:15 Bem-vindos a Beirais
15:15 Água de Mar
16:00 Agora Nós
18:00 Portugal em Directo
19:00 O Preço Certo
20:00 Telejornal
21:00 The Big Picture
22:00 Os Boys
22:45 Jogos Paralímpicos
01:15 Backstage: The Gift
02:00 Forever
02:41 Grande Entrevista:
Telma Monteiro

07:00 Zig Zag
13:00 Flavors
14:00 O Palácio
15:00 A Fé Dos Homens
15:30 Euronews
16:00 Zig Zag
20:30 Academia De Dança
21:00 Candice Renoir
21:30 Jornal 2
22:10 Prémio Jovens Músicos 2016
Músicos Premiados
22:15 Príncipe
23:30 A Vida Interior de Martin Frost
01:15 Literatura Aqui
01:45 Corpo Clínico
02:15 Flavors

SPORTTV 1

SIC

TVI

06:00 Edição da Manhã
08:45 A Vida Nas Cartas: O Dilema
10:00 Queridas Manhãs
13:00 Primeiro Jornal
14:30 Dancin' Days
15:45 Grande Tarde
18:30 I Love Paraisópolis
19:00 Sassaricando - Haja Coração
20:00 Jornal Da Noite
21:30 Coração D'Ouro
22:30 Rainha das Flores
23:30 Liberdade, Liberdade
00:30 Investigação Criminal
01:30 House Of Cards
02:30 Rosa Fogo
03:15 Rosa Fogo

06:30 Diário da Manhã
10:10 Você Na TV!
13:00 Jornal da Uma
14:43 Deixa Que Te Leve
16:00 A Tarde É Sua
19:16 Massa Fresca
19:58 Jornal das 8
21:37 A Única Mulher
22:50 Santa Bárbara
00:00 Dança Com as Estrelas
02:00 Super Quiz
03:15 Baía das Mulheres

SPORTTV 2

11:00 Venezuela x Argentina - Qualificação Mundial 201813:00 Brasil x
Colômbia - Qualificação Mundial 2018 15:00 Suécia x Holanda - Qualificação
Mundial 2018 15:30 F. Praia: FIFA Qualifiers (Directo) 16:45 F. Praia: FIFA
Qualifiers (Directo) 17:50 Suíça x Portugal - Qualificação Mundial 2018 20:00
Botafogo x Fluminense - Camp. Brasileiro (Directo) 22:00 F. Praia: FIFA
Qualifiers 23:10 Qualificação UEFA Mundial 2018: Resumo da Jornada

11:00 Bielorrússia x França - Qualificação Mundial 201813:00 Bielorrússia x
França - Qualificação Mundial 2018 (Directo) 15:00 Bielorrússia x França Qualificação Mundial 2018 17:00 Uruguai x Paraguai - Qualificação Mundial
2018 19:00 Venezuela x Argentina - Qualificação Mundial 2018 21:00 Brasil x
Colômbia - Qualificação Mundial 2018 23:00 Botafogo x Fluminense Campeonato Brasileiro

Publicidade

AV. DA LIBERDADE, N.º 610, 1.º
4711-911 BRAGA
tlf. 253 218 780
fax 253 616 923
labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS
AMARES
MARQUES REGO T. 253992127

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253662527

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253647123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251782106

BARCELOS
CENTRAL T. 253815765

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255321324

VIZELA
CAMPANTE T. 253584902

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452133

FAFE
SOUSA ALVES T. 253599335

ARCOS DE VALDEVEZ
TORRES T. 258529150

Praça do Comércio, 47

Largo Bom Jesus da Cruz, 27

BRAGA
ALVIM T. 253262682

Praça Conde S. Joaquim, 45

BRITO T. 253262685

Avenida da Liberdade, 777

ESPOSENDE
GOMES T. 253961237

Av. Valentim Ribeiro, 17 Lj. A

PÓVOA DE LANHOSO
MATOS VIEIRA T. 253631252

Praça Eng. Armando Rodrigues, Nº 316

Rua dos Bombeiros, 50 e 52

Publicidade

LUSOMUNDO
BRAGA PARQUE
SALA 1- ISTO SÓ A MIM 12H40, 15H30
SALA 1- CARTAS DA GUERRA 18H00, 21H00, 23H40
SALA 2- A VIDA SECRETA DOS NOSSOS BICHOS 11H00 (5ª,6ª,SÁB E DOM),
14H10, 16H40
SALA 2 – OS TRAFICANTES 19H10, 22H00, 00H45
SALA 3- A VIDA SECRETA DOS NOSSOS BICHOS 13H20, 15H50, 18H20
SALA 3- MECHANIC: ASSASSINO PROFISSIONAL 21H40, 00H15
SALA 4- MECHANIC: ASSASSINO PROFISSIONAL 13H30, 16H00, 18H30
SALA 4- A VIDA SECRETA DOS NOSSOS BICHOS 20H50, 23H20
SALA 5- BEN-HUR 12H50, 15H40, 21H40, 00H40
SALA 5- BEN-HUR (M12) 3D 18H40
SALA 6- ESQUADRÃO SUICIDA 12H30, 15H20, 18H15, 21H20, 00H20
SALA 7- FLORENCE- UMA DIVA FORA DO TOM 12H20, 15H10, 17H50, 21H10, 00H00
SALA 8- MAX ATLANTOS 2 10H50 (5ª,6ª,SÁB E DOM), 13H10, 15H40, 18H10
SALA 8- STAR TREK: ALÉM DO UNIVERSO 20H40, 00H05
SALA 9- CELL: CHAMADA PARA A MORTE 14H00, 16H50, 21H50, 00H25
SALA 9- REFRIGERANTES E CANÇÕES DE AMOR 19H20

CINEMAX
BRAGA SHOPPING
SALA 1 - A VIDA SECRETA DOS NOSSO BICHOS 15H00; 15H00-17H30***
SALA 1 - VIVER DEPOIS DE TI – 2D 21H40, 23H50**
SALA 2 - DUELO DE RIVAIS15H00-21H40; 15H00 *** 17H30 *** 21H40***; 00H05 **
SALA 3 - A LENDA DO DRAGÃO 21H40; 17H30-21H40 ***; 23H45**
SALA 3 - MECHANIC: ASSASSINO PROFISSIONAL 21H40; 17H30-21H40 ***;

23H45 **

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

VILA VERDE
FÁTIMA MARQUES
T. 253353020

twitter.com/correiodominho

Praça da República

Rua José Falcão, S/N

Avenida Barjona de Freitas, 147
Avenida Abade de Tagilde, Nº 901

Rua Serpa Pinto

Av. Dr. Jose Osvaldo Laranjeira Rod Gomes

VILA NOVA DE FAMALICÃO
VALONGO T. 252323294

Praça Conselheiro Silva Torres

Rua Adriano Pinto Basto, 54

CAMINHA
TORRES T. 258 922104

GUIMARÃES
PAULA MARTINS T. 253415833

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251418185

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253516046

MONÇÃO
CODEÇO SUCR. T. 251652477

Rua Teixeira Pascoais, 71-B
Rua Dr. Paulo Marcelino

Rua de Galvão, S/N,

Largo do Loreto

R. Conselheiro Miguel Dantas

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

PONTE DE LIMA
BRITO T. 258941167
Rua do Souto, 70

VALENÇA
JARDIM T. 251801100
Rua do Jardim

VIANA DO CASTELO
S. BENTOT. 258817603
Avenida D. Afonso III, 414

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA SUCR. T. 251795285
Rua Queirós Ribeiro, 23-25

SALA 4 - BEN-HUR 15H00-21H40; 15H00-17H30-21H40 ***; 23H50 **
SALA 5 - STAR TREK: ALÉM DO UNIVERSO 15H00-21H40; 15H00-17H3021H40***; 00H05 **
* Sexta, sábado, Domingo e Feriado
** 6º; Sábado e véspera de Feriado
*** sábado, Domingo e Feriado

TELEFONES ÚTEIS
AMARES
Bombeiros
253993162
GNR
253900070
BRAGA
Voluntários
253200430
Sapadores
253264077
Ambubraga
253257257
Cruz Vermelha
253208872
GNR
253203030
BT
253609430
PSP
253200420
Polícia Judiciária
253255000
Hospital
253027000
Taxis Andique
253614019
C. Flor do Minho
253683133
Loja Cidadão
808241107
Turismo
253262550
C. Camionagem
253209400
CP
253153781
Câmara Municipal
253203150
BARCELOS
Voluntários
253802050
BV Barcelinhos
253839700
BV Viatodos
252961438
GNR
253830180
Hospital
253809200
CABECEIRAS DE BASTO
Voluntários
253662133

CELORICO DE BASTO
Voluntários
ESPOSENDE
Voluntários
GNR
Hospital de Fão
FAFE
Voluntários
GUIMARÃES
Voluntários
PSP
Hospital
PÓVOA DE LANHOSO
Voluntários
Hospital
PÓVOA DE VARZIM
Voluntários
TERRAS DE BOURO
Voluntários
VIEIRA DO MINHO
Voluntários
C. Saúde
VILA VERDE
Voluntários
Hospital
V.N. FAMALICÃO
B.V.
PSP
Hospital

255321223
253969110
253989110
253989300
253598111
253515444
253513334
253540330
253639240
253639030
252622305
253350110
253649500
253649250
253310390
253310120
252322055
252373375
252300800
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HORÓSCOPO
917 515 736

Gatinha Mimosa- Novidade! 28 anos, Bumbum arrebitado,
grelo saliente. Oral guloso. Ótima companhia
Atendimento: das 10hs às 22hs. Não atendo números privados

Massagista
profissional
Portuguesa. Fisioterapeuta. Mãos
poderosas e macias, massagem
relaxante, sensual, erótica e tântrica.
Dores e contraturas musculares,
pescoço, coluna, anca, ciática,
tendinite, rotura de ligamentos, etc.

914 219 521

Portuguesa

As mulatas

A abdicada

20 beijinhos. Oral ao natural, 69,
beijo, show lésbico + amigas,
espanholada, super meigas,
filmes, D.V.D e acessórios.
45 minutos de prazer.
Das 08h00 às 24h.

1.ª VEZ.
Língua atrevida,
bumbum e rata em
brasa, grelo de mel.
Massagem na
marquesa.
Foto real.

918 595 077

932 083 414

Sara

Portuguesa

Portuguesa, meiga,
sexy e atrevida.
Oral natural,
adoro minete. Todos os dias.
10 beijinhos.

Jovem, 25 anos, simpática,
meiga e carinhosa.
Corpinho violão, anca larga,
cintura fina. momentos únicos
de prazer, das 09h30 às 18h00.

918 864 896

910 432 315
TRAVESTY

Alexandra

35 anos,
convívio com
prazer, tranquilo,
oral nat. até ao fim.
Vem sentir
a diferença de uma
simpática mulher.

FOTO REAL

De volta a Braga.
Portuguesa, jovem,
com tudo no sítio.

969 549 833

917 924 761

Moreninha
Faço 69 + oral
+ botão de rosa
+ chuva dourada
e também show lésbico.

922 236 350

Índia
Mulher diferente.
Com massagem relaxante.
Local discreto e higiénico.

964 458 054

A diferença
Portuguesa,
botão de rosa profundo
+ oral ao N. até ao fim + 69
e espanholada. Tenho
acessórios. 2.ª oportunidade.

918 585 693

918 088 871

1.ª vez
em Braga

Portuguesa

30tona, toda boa,
peito XXL, oral natural
profundo, 69, minete,
botão de rosa,
acessórios e
massagem. 24 horas.

Morena, bem constituída,
casada com marido
ausente.

969 295 464

914 198 778

Menina

Morena

Magrinha, morena, peito XL,
peludinha, oral natural, 69,
minete, toda safada.
Tudo nas calminhas.

Mulata, recém chegada a Braga.
Cheia de amor para dar, peitos
grandes e bumbum grande,
oral ao natural, 69, minete.
Tudo com calma.

914 481 104

912 584 767

Massagem
de qualidade

Gémeas

Feita por profissional.
Atendimento por marcações
Só n.os identificados.

927 284 660

Recém chegadas.
18 anos.
Quentinhas.

914 936 818

TABACARIA CENTRAL
Central de Camionagem - Braga

QUIOSQUE CRISTINA

Rua Elísio de Moura - Enguardas - Braga

QUIOSQUE DIZERES D’AGORA
Avenida da Liberdade
(junto à Praça de Táxis da Ponte de S. João)

QUIOSQUE TOPLEITURA
Na Estação Caminhos de Ferro - Braga

PASTELARIA DO PICO
Vila Verde (junto ao Pingo Doce)
Portela do Vade • Pico de Regalados

QUIOSQUE CENTRAL
MAGAZINES

Ferreiros - Amares (junto à Rua de Santo António)

RECEPCIONAMOS TODOS OS DIAS
O SEU PEQUENO ANÚNCIO

Carneiro

Balança

Carta do Dia: A Justiça, que significa
Justiça.
Amor: Período de harmonia a nível
sentimental. Aproveite!
Saúde: Poderá andar mais nervosa.
Coma alface. Atua como calmante.
Dinheiro: A criatividade poderá
conduzi-la ao sucesso.
Receberá elogios justos.
Números da Sorte:
4, 12, 15, 38, 39, 47

Carta do Dia: Rei de Ouros, que
significa Inteligente, Prático.
Amor: Aceite a pessoa que ama tal
como ela é. Afaste-se de fantasias.
Saúde: Para acalmar a tosse deixe uma
cebola na mesa de cabeceira.
Dinheiro: Use o seu sentido prático
para resolver uma questão financeira.
Números da Sorte:
4, 7, 21, 29, 36, 47

Touro
Carta do Dia: 9 de Paus, que significa
Força na Adversidade.
Amor: O seu par pode andar mais
nervoso. Seja paciente e dê a volta à
situação.
Saúde: Se anda com azia, tome um
chá de erva-cidreira. É remédio santo!
Dinheiro: Dia exigente no trabalho.
Terá força para superar tudo.
Números da Sorte:
9, 14, 16, 24, 28, 37

Gémeos
Carta do Dia: O Sol, que significa
Glória, Honra.
Amor: Sente-se numa ótima fase no
amor. Já merecia ser feliz!
Saúde: Para que o cansaço não se
apodere de si durma oito horas por
noite.
Dinheiro: Poderá concretizar um
negócio lucrativo. Viverá momentos de
glória.
Números da Sorte:
1, 18, 21, 24, 32, 43

Caranguejo
Carta do Dia: A Força, que significa
Força, Domínio.
Amor: Poderá ver renascer um antigo
amor, se não tem par. Às vezes a vida
reserva-nos surpresas.
Saúde: Possíveis dores de cabeça. É o
corpo a pedir mais descanso, faça-lhe a
vontade!
Dinheiro: Terá domínio sobre uma
situação inesperada. Seja forte e
determinado.
Números da Sorte:
8, 10, 18, 21, 26, 48

Leão
Carta do Dia: 5 de Copas, que significa
Derrota.
Amor: Poderá fazer novas amizades.
Acredite que o futuro lhe reserva
alegrias.
Saúde: Coma frutos secos várias vezes
por semana. Evite problemas de
coração.
Dinheiro: Pense em formas de
aumentar os seus rendimentos.
Números da Sorte:
1, 9, 29, 33, 37, 42

Virgem
Carta do Dia: O Dependurado, que
significa Sacrifício.
Amor: Pode sentir necessidade de se
isolar. Saúde: Descanse bastante para
recuperar forças.
Dinheiro: Será recompensada.
Números da Sorte:
1, 8, 13, 27, 28, 46

Escorpião
Carta do Dia: 9 de Espadas, que
significa Mau Pressentimento,
Angústia.
Amor: Prepare um programa a dois
com o seu par. Afaste a angústia.
Saúde: Para perder uns quilinhos
acrescente raiz de gengibre aos seus
pratos.
Dinheiro: Se anda pouco dedicada ao
trabalho tome cuidado.
Poderá cometer um erro.
Números da Sorte:
7, 18, 21, 27, 36, 41

Sagitário

JOGOS
Segunda 5/09/16

Sorteio 36/2016

53 606
2.º Prémio 30 284
3.º Prémio 01 635
1.º Prémio

Terça 6/09/16

Sorteio 72/2016

12 24 30 34 45
*7 *10

Carta do Dia: 8 de Copas, que significa
Concretização, Felicidade.
Amor: Empenhe-se em realizar um
desejo da sua cara metade.
Saúde: Alivie as dores musculares
fazendo alongamentos durante o dia.
Dinheiro: Possibilidade de receber um
aumento de ordenado.
Números da Sorte:
5, 7, 12, 19, 34, 3

Quarta 31/08/16

Capricórnio

Quinta 1/09/16

Carta do Dia: 2 de Espadas, que
significa Afeição, Falsidade.
Amor: Um amigo de quem gosta
poderá desiludi-la com uma atitude
falsa. Proteja-se.
Saúde: Se faz retenção de líquidos
tome chá de cavalinha.
Dinheiro: Possível desavença com um
chefe. Calma e tudo se resolverá.
Números da Sorte:
7, 16, 23, 25, 37, 42

Aquário
Carta do Dia: Ás de Ouros, que
significa Harmonia e Prosperidade.
Amor: A sua simpatia vai conquistar
quem a rodeia. Fará bons amigos.
Saúde: Tendência para tensão arterial
baixa. Experimente tomar guaraná em
pó.
Dinheiro: Os seus investimentos
poderão dar lucros. Parabéns!
Números da Sorte:
9, 13, 20, 24, 39, 47

Peixes
Carta do Dia: 10 de Copas, que
significa Felicidade.
Amor: A sua relação conhecerá dias
muito felizes. Viva o amor sem receios.
Saúde: Para prevenir problemas de
osteoporose e dores nos ossos tome um
suplemento de cálcio.
Dinheiro: O seu esforço poderá ser
recompensado.
Números da Sorte:
1, 3, 17, 19, 25, 49

Sorteio 70/2016

3 16 21 31 42
+1

Sorteio 35/2016

59 908
2.º Prémio 84 980
3.º Prémio 28 908
4.º Prémio 26 486
Terminação 8
Série sorteada 4.ª
1.º Prémio

Sexta 2/09/16

Sorteio 71/2016

8 16 32 40 50
*2 *11
Sábado 3/09/16

Sorteio 71/2016

6 9 22 28 44
+11
Domingo 4/09/16

Sorteio 36/2016

1 563 622
Estas informações não dispensam
a consulta da lista oficial de prémios

C
m

Publicidade

CLÍNICA VETERINÁRIA

Serviços Veterinários;
Banhos e Tosquias;
Hotel Canino
Visite-nos

Rua Costa Gomes - Real - BRAGA • tlf. 253 695 193 • tlm. 965 541 543

QUARTA, 7 SETEMBRO 2016
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Insólitos

Léa
Seydoux

EUA
Radar capta milhões de
pássaros a levantar voo
durante terramoto

Os habitantes de Oklahoma, no
centro dos Estados Unidos – e ao
que parece, os pássaros de toda
a região – acordaram este sábado
com a terra a tremer.
O terramoto de grau 5.6 na escala
de Richter que às primeiras horas
da manhã deste sábado sacudiu o
Oklahoma, apesar de ter sido um
dos mais violentos a atingir a região
nos últimos anos, não causou vítimas. O epicentro do tremor de terra
foi registado a 6 km de profundidade, a nordeste de Pawnee, uma
pequena cidade a pouco mais
de 116 km de Oklahoma City.
Segundo a estação local de TV
News9, foi oficialmente o maior
terramoto alguma vez registado no
Oklahoma, tendo sido sentido um
pouco por todo o centro dos Estados Unidos, desde Omaha, no Nebraska, até Dallas, no Texas.
O sismo limitou-se no entanto a
pregar um valente susto – à população, e não só. Um radar meteorológico captou ao vivo o momento
em que o sismo acontece, ao mesmo tempo que os pássaros de toda
a região levantam voo.
Matt Mahler, meteorologista da
News9, partilhou no seu Facebook
um vídeo que mostra o instante
exacto em que milhões de pássaros
levantam voo enquanto, por baixo,
a terra treme. Segundo alguns especialistas, o fenómeno captado
pelo radar da News9 é bastante comum, havendo mesmo animais que
pressentem os tremores de terra
antes que aconteça.

A actriz francesa
mostrou muita
sensualidade
no ensaio da
revista Esquire.
Antes de se
tornar a Bond
girl Madeleine,
em 007 Contra
Spectrum, Léa
deixou muitas
pessoas a suspirar
com a sua
performance
no romance
Azul é a Cor Mais
Quente.

Carine
Felizardo

Publicidade

A ex-Miss Bumbum 2012,
regressa, após três anos,
às páginas da Sexy,
na edição de Outubro.
Carine usou a sua conta do
Instagram para anunciar
: “lisonjeada por voltar
a estampar a capa
da Sexy Clube.”
NOVA CARTA, com uma oferta de
cozinha japonesa moderna,
inspirada na culinária Nikkei
Avendida Robert Smith, 38
4715-249 Braga

Reservas
253 260 552
Publicidade

