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Covid-19

Destaque

COVID-19
31,946

MORTES

1,383 (+14)

RECUPERADOS

Casos Confirmados

PORTUGAL

+ 350 NOVOS CASOS

18,911 (+274)

O NÚMERO DE RECUPERADOS registados em Portugal foram de 274.
No Minho surgiram ontem oito novos casos. Em Braga foram seis.

CASOS SUSPEITOS
321,290 (+2,480)

Durante a pandemia
Um terço reduziu
consumo ou deixou
de fumar

16725
NORTE

Um terço dos inquiridos num estudo da Sociedade Portuguesa
de Pneumologia (SPP) sobre os
hábitos tabágicos no período de
confinamento reduziu ou cessou
o consumo de tabaco durante o
isolamento devido à pandemia
de Covid-19.
O inquérito online, que recolheu
mil respostas, pretende assinalar
o Dia Mundial Sem Tabaco, amanhã, e visou aferir os hábitos tabágicos dos portugueses durante o confinamento.

3728

CENTRO

10643
LISBOA
E VALE DO
TEJO

259
ALENTEJO

366
ALGARVE

NÚMEROS

| Rui Miguel Graça |

90

135

MADEIRA

AÇORES

5,993,240
Contagem Mundial
+ 92,333 NOVOS CASOS
CASOS

EUA
BRASIL
RÚSSIA
ESPANHA
REINO UNIDO

Mais 350 infectados
e 14 óbitos no país

1,788,526
450,079
387,623
285,644
271,222

MORTES
365,382

RECUPERADOS
2,636,494

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

104,362 1,180,078
27,276 229,622
4,374 223,992
27,121 61,565
38,161
N/A

17,201
8,318
2,300
617
1,559

Reino Unido
Mais 324 mortes, total ultrapassa 38 mil
O Reino Unido registou mais 324 mortes nas últimas 24 horas, somando
38,161 óbitos durante a pandemia de Covid-19, anunciou o ministro das
Finanças, Rishi Sunak, durante a conferência diária de imprensa do governo sobre a crise.

Oito novos casos marcaram as
últimas 24 horas no Minho. Braga voltou a registar novos infectados, neste caso seis, Barcelos
contou um novo caso, tal como
Vila Nova de Cerveira.
No país surgiram 350 novos infectados e foram dados como recuperados 274 pessoas. Ao nível
dos óbitos ontem surgiram 14
novas mortes e 2,480 novos casos suspeitos.
No Norte foram registados 7
novos casos naquele que é o saldo da região, facto que está relacionado também com o número
de não confirmados, recuperados e também com o número de
óbitos. Ou seja, no saldo passou
de 16718 de 16725. No Centro
são agora 3728, na zona de Lisboa e Vale do Tejo são 10643, no
Alentejo 259 e no Algarve são
366 casos.
O número de pessoas que
aguardam resultado laboratorial
aumentou de 1310 para 1568. O
número de casos internados são
agora 529 pessoas, estando 66
em Unidade de Cuidados Intensivos.

§relatório
Caracterização demográfica dos casos confirmados

Evolução diária nos concelhos minhotos
Concelhos
Braga
Guimarães
Famalicão
Barcelos
Vila Verde
Viana do Castelo
Vizela
Fafe
Monção
Amares
Arcos de Valdevez
Melgaço
Póvoa de Lanhoso
Esposende
Vieira do Minho
Ponte de Lima
Celorico de Basto
Caminha
Cabeceiras de Basto
Valença
Terras de Bouro
Paredes de Coura
Vila Nova de Cerveira
Ponte da Barca
Total

Quarta
1213
710
399 (+1)
299 (+1)
233 (+2)
186 (+1)
137 (+2)
121
116
78
73
63
61
46
37 (+1)
28
23
19
18
12
10
7
8
6

Quinta
1218 (+5)
713 (+3)
400 (+1)
299
233
186
137
121
116
78
73
63
61
46
37
28
23
19
18
12
10
7
8
6

Sexta-feira
1224 (+6)
713
400
300 (+1)
233
186
137
121
116
78
73
63
61
46
37
28
23
19
18
12
10
7
9 (+1)
6

3905 (+8)

3914 (+9)

3922 (+8)
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Braga

Reabertura das fronteiras vai alavancar
retoma do turismo na Eurorregião
DOS DOIS lados do rio Minho há a consciência de que a reabertura das fronteiras terrestres é fundamental para alavancar
a retoma no sector turístico. No entanto, Espanha prevê a abertura de fronteiras internacionais apenas para 1 de Julho.
FÓRUM DE TURISMO
| Marlene Cerqueira |

A reabertura das fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha
é fundamental para alavancar a
retoma do turismo na Eurorregião Galiza - Norte de Portugal,
reconhecem os oradores que ontem integraram o 4.º webinar
realizado no âmbito 3.º Fórum
de Turismo Visit Braga.
‘Turismo na Eurorregião Galiza - Norte de Portugal – Que Desafios?’ foi o tema que juntou
Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga; Marco Sousa,
em representação da Turismo
Porto e Norte de Portugal
(TPNP); Xosé Sánchez, alcaide
de Santiago de Compostela; e
Nava Castro, directora do Turismo da Galiza.
“A abertura das fronteiras com
Espanha é essencial para nós”,
realçou Marco Sousa, explicando que os espanhóis representam
30% das dormidas de estrangeiros na região norte.
“Quando reabrirem as fronteiras e peso do turismo espanhol
vai ser grande”, antecipou o representante da TPNP, notando
que depois do mercado interno
será para o país vizinho que se
vai virar a promoção da região.
Se do lado de cá da fronteira se
sente a falta dos turistas espa-

DR

Webinar debateu ontem os desafios do tursimo na Eurorregião Galiza - Norte de Portugal

nhóis, sobretudo dos galegos, do
lado de lado o cenário não é
muito diferente, como explicou
Nava Castro. “O Norte de Portugal, para nós, é uma mercado estratégico. É o nosso principal
mercado internacional, representando 20% da procura estrangeira em termos turísticos”, realçou a directora de Turismo da
Galiza. Dos portugueses que
atravessam a fronteira para a
Galiza, 70% fá-lo por motivos e

15% por motivos laborais ou de
negócios, referiu ainda.
A avançou que na segunda
quinzena de Junho o Norte de
Portugal vai ser o alvo de uma
campanha de promoção turística
que está a ser desenhada neste
contexto pós-pandemia.
Ricardo Rio, que é também
presidente do Eixo Atlântico,
também reconheceu que o universo da Eurorregião Galiza Norte de Portugal tem já um há-

bito e historial de visitação recíproca. “Este movimento é algo
que se vai intensificar num futuro próximo”, disse o autarca bracarense, reivindicando que “é
importante viabilizar a circulação no território de fronteira”,
lembrando que tem havido um
apelo de muitos autarcas nesse
sentido.
Sobre esta temática, o alcaide
de Santiago de Compostela reconheceu a importância da livre

circulação entre fronteiras, mas
alertou que tal não deverá acontecer antes de 1 de Julho, a data
estipulada para Espanha reabrir.
Xosé Sánchez recordou que
apesar de a Galiza não ter sido
tão atingida pela pandemia como Madrid, Barcelona ou o País
Basco, as zonas mais críticas, foi
também alvo das medidas de
contenção impostas para toda a
Espanha.
Notou que neste momento os
espanhóis estão na fase dois do
desconfinamento, o que lhes
permite mobilidade dentro daquilo que Portugal equivale ao
distrito. A partir de 8 de Junho já
será permitida a circulação entre
diferentes províncias, mas a reabertura internacional do país vizinho está apenas prevista para 1
de Julho.

lll
“A reabertura da fronteira
com Espanha é essencial
para nós. Os espanhóis
representam cerca de 30%
das dormidas estrangeiras
na região Norte. A reabertura das fronteiras vai ter
um peso muito grande
na retoma do sector”.

Marco Sousa
Turismo do Porto e Norte de Portugal

Alojamento

Reservas hoteleiras a crescer dois lados da fronteira
FÓRUM DE TURISMO
| Marlene Cerqueira |

As reservas de alojamento estão
a crescer na Eurorregião Galiza Norte de Portugal, um bom sinal
para retoma da economia.
Marco Sousa constatou que o
turismo vive “um momento muito difícil”, mas que começa a
brotar um “sentimento de esperança” pelos “sinais que vamos

tendo e que são encorajadores”.
A Turismo do Porto e Norte de
Portugal tem informações de “as
reservas de alojamento estão a
crescer”, o que se tem notado sobretudo nos territórios de baixa
densidade, no sector ligado mais
ao turismo em áreas rurais, alojamento localizado em locais
mais isolados. “Alguns dos nossos concelhos tem já esgotada a
sua capacidade para o Verão nes-

se tipo de oferta”, realçou.
Também em Santiago de Compostela já se vislumbram sinais
dessa retoma, apesar de actualmente 995 da oferta hoteleira se
manter fechada, prevendo-se a
sua reabertura para 1 de Julho.
“Já há reservas de portugueses
para Santiago de Compostela,
assim como de espanhóis, o
mesmo não se verificando quando falamos do resto do mundo”,

referiu o alcaide de Santiago de
Compostela.
Xosé Sánchez considera que
nesta retoma do sector há três
factos que é necessário observar:
“fazer a promoção onde temos
mais possibilidade de ter êxito;
transmitir uma imagem positiva;
e garantir que todos os que nos
visitem partam com vontade de
regressar e a falar bem de nós”.
O autarca galego notou que es-

ta eurorregião tem “um produto
extraordinário” com que se pode
promover: o caminho de Santiago de Compostela, um legado
com 1200 anos e que tem superado todas as dificuldades.
“Desta vez não vai ser diferente”, vaticinou, lembrando que
2021 é um Ana Santo, pelo que
são esperados muitos milhares
de turistas em Santiago de Compostela.
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Eixo Atlântico reivindica apoio
da UE para turismo de fronteira

Pós-pandemia

‘Destino seguro’
é aposta para
conquistar confiança

RICARDO RIO explicou importância do turismo de fronteira para alimentar as dinâmicas
das economias locais. Eixo Atlântico iniciou trabalho neste projecto muito antes da pandemia.
FÓRUM DE TURISMO
| Marlene Cerqueira |

No contexto do Norte de Portugal e da Galiza o turismo de
fronteira é “uma realidade óbvia”, representando “um universo que poderá ser trabalhado” e
contribuir para a retoma do turismo no pós-pandemia. A posição é de Ricardo Rio, o edil bracarense que preside também ao
Eixo Atlântico.
No webinar sobre o ‘Turismo
na Eurorregião Galiza – Norte
de Portugal – Que Desafios?’,
foi abordada a proposta apresentada, esta semana, pelo Eixo
Atlântico à Comissão Europeia,
documento onde a associação
transfronteiriça realça que estamos perante “uma oportunidade
única” para o surgimento de
uma política europeia de turismo
e o estabelecimento de um programa financeiro específico de
apoio ao turismo, “o que implica
a necessidade de promover o turismo de proximidade e de fronteira como turismo acessível”.
Ricardo Rio deu como assente
que a aposta turismo de fronteira
é para concretizar, mesmo que
não cheguem os esperados fundos comunitários.
O autarca lembrou que este
conceito do turismo de fronteira
“não surge apenas no contexto
da pandemia”, pois é um projecto no qual o Eixo Atlântico tem
vindo a trabalhar há algum meses com outros territórios à esca-

DR

Ricardo Rio foi um dos oradores no webinar de ontem do Fórum de Turismo Visit Braga

la europeia, porque considera
que este turismo de fronteira tem
características muito particulares.
E deu exemplo as eurocidades,
que “são espaços territoriais em
que existe quase uma integração
plena na vivência das pessoas,
que atravessam a fronteira numa
lógica de continuidade da sua vida quotidiana”.
O que o Eixo Atlântico reivindica “é que se olhe para esta realidade como um dos principais
motores para o desenvolvimento
do turismo e obviamente para o
desenvolvimento dos territórios,
concretamente na zona de fronteira, que são cidades que depen-

lll
O Eixo Atlântico reivindica uma política europeia de turismo
e o estabelecimento de um programa financeiro específico
de apoio ao turismo, o que implica a necessidade de promover
o turismo de proximidade e de fronteira como acessível.
dem em larga escala da mobilidade entre países para sustentar
a sua actividade económica.
O autarca vincou ainda que o
Eixo Atlântico reivindica “a promoção de uma verdadeira política de promoção turística a escala
europeia”, uma política que reconheça a especificidade destes
territórios e que promova acções
de desenvolvimento do turismo
de proximidade” tendo associa-

da associada “uma dotação financeira para estimular e promover esse turismo”.
O financiamento serviria para
apoiar projectos, com base em
candidaturas que possam ser
apresentadas por diferentes entidades. “O importante é potenciar
essas rotinas de proximidade e
fluxo transfronteiriço” e “alimentar as dinâmicas económicas
dos agentes locais”, rematou.

Confiança e segurança são,
muito provavelmente, as duas
palavras mais importantes para o relançamento do turismo
em qualquer região.
A opinião foi partilhada por
todos os oradores do 4.º webinar do 3.º Fórum de Turismo
Visit Braga, evento moderado
por Damião Pereira, director
do ‘Diário do Minho’.
Ricardo Rio considerou que
“o elemento confiança dos cidadãos ainda coloca muitas reservas quanto ao futuro para o
que poderá ser o retomar da
actividade turística”. No entanto, considera que “a pandemia foi melhor campanha de
marketing que Portugal poderia ter tido”, isto pela forma
como o país lidou com a situação e que tem sido elogiada lá
fora. “Passamos a imagem de
que somos um país seguro,
com condições sanitárias que
dão segurança e isso vai pesar
muito na hora de escolher um
destino turístico”.
“Destino seguro” é também
para Marco Sousa o rótulo que
vai fazer a diferença e será nele que a Turismo do Porto e
Norte de Portugal vai apostar,
referiu, lembrando ainda que
nos próximos dois anos vão
ser investidos dois milhões de
euros na promoção deste território.
A directora do Turismo da
Galiza também se mostrou
consciente que o futuro imediato passa pela captação de
turismo interno e português.
“A nossa aposta vai ser em
promover a Galiza como um
destino seguro. Essa é a principal mensagem para revitalizar o sector”, diz Nava Castro.
Publicidade
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lll
“Esta é uma das empresas
mais importantes do país
nesta área e fazem parte
da galeria dos heróis que
estiveram na linha da
frente durante este período. Está em expansão, vai
continuar a investir, tem
novos projectos, o seu
principal activo é a classe
trabalhadora, está a concretizar a transição verde com a preocupação da
redução de emissão
de CO2 - e são este tipo
de empresas que fazem
o mundo rolar”.

José Mendes (secretário de Estado)

DR

Grupo perspectiva a criação de duzentos novos postos de trabalho com os projectos que vão lançar na área da logística

Torrestir investe 45 milhões
em sede e terminal logístico

EMPRESA vai revitalizar sede e construir um terminal logístico em Vilaça. Durante a quarentena levou
medicamentos de porta à porta e fez transporte gratuito de cabazes alimentares.
ECONOMIA

| Rui Miguel Graça |

Numa altura em que o país começa a arrancar com a grande
maioria dos serviços, algumas
empresas nunca chegaram a parar e até intensificaram o seu labor. José Gomes Mendes, secretário de Estado do Planeamento,
e Jorge Delgado, secretário de
Estado das Infra-estruturas, foram ontem sentir o pulsar de um
desses exemplos...
No Grupo Torrestir ficaram a
saber, de antemão, que a empresa vai avançar com um investimento de 45 milhões de euros na
construção e requalificação da
sua sede em Nogueira e ainda a
construção de um novo terminal
logístico na freguesia de Vilaça.
Esta decisão vai ampliar a capacidade de armazenamento do
Grupo, levando inclusivamente
à criação de cerca de duas centenas de novos postos de trabalho,
direccionados para a área logís-

lll
“Neste período tivemos que adaptar a nossa frota às contigências existentes. Fizemos parcerias com pequenos agricultores
e fábricas (enchidos principalmente) no sentido de escoar
os seus produtos. Fizemos esse transporte de forma gratuita,
tal como entregámos medicamentos de porta à porta. Não
recorremos ao lay-off, pagamos todos os nossos impostos e
obrigações. Pagámos, de forma adiantada, espaços de aviões
da China para trazer o material médico, mesmo com
obstáculos como mudanças de preço constantes. Criámos uma
frota nossa e estou orgulhoso de toda a equipa da Torrestir.”

Fernando Torres (presidente do Grupo Torrestir)

tica.
Durante os períodos de Estado
de Emergência e Calamidade, a
Torrestir reforçou os seus meios
de distribuição de produtos farmacêuticos e também de bens
alimentares.
No sector farmacêutico efectuou entregas diárias nos hospitais, clínicas e farmácias, bem
como entregas ao domicílio, inclusivamente de porta à porta. A
nível do sector alimentar, os
seus serviços foram estendidos,
passando a fazer entregas ao domicílio, fazendo inclusivamente
transportes gratuitos dos bens
adquiridos pela Câmara Municipal de Braga e também devido a
parcerias com empresas e agricultores, no sentido de ajudar a
escoar produtos e contribuir para
famílias mais carenciadas.
Para além disso, diga-se que
foi uma das empresas em Braga
que contribuiu com donativos
para a Liga dos Amigos do Hospital de Braga.

lll
“Em primeiro lugar
gostaria de evocar o papel
desempenhado pelos
motoristas, que ficaram
horas nas fronteiras, para
transportarem os mais
diversos bens. A Torrestir
é uma empresa de
referência para Braga e
totalmente comprometida
com a comunidade, tendo
mesmo realizado o
transporte gratuito dos
bens adquiridos pelo
município. Em nome de
Braga o nosso obrigado
e parabéns pelos novos
projectos.”

Ricardo Rio (presidente da CM Braga)

lll
“Este foi um tempo
excepcional, que exigiu
medidas excepcionais.
Estive em contacto directo
com associações, sindicatos e sei bem das dificuldades sentidas nos
transportes de bens e
mercadoria. O nosso
agradecimento pela
atitude das empresas, dos
motoristas, e de toda a
pro-actividade na linha da
frente. O desbloquear de
algumas vai ser importante para melhorar o dia à
dia de todos.”

Jorge Delgado (secretário de Estado)
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Câmara transfere 72 mil euros para escolas
POR PROPOSTA da vereadora da Educação, o executivo municipal deve aprovar segunda-feira a atribuição de um subsídio
de seis mil euros para cada agrupamento de escolas do concelho. Verba destina-se reparações e manutenção dos edifícios.
REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

A atribuição de 72 mil euros em
subsídios aos Agrupamentos de
Escolas do concelho, a atribuição da Bolsa Social de Mérito a
15 estudantes do ensino superior
e a oferta dos manuais escolares
para os alunos que frequentam o
1.º ciclo no ensino privado são
três dos assuntos que integram a
ordem de trabalhos da próxima
reunião da Câmara Municipal de
Braga, agendada para a segundafeira de manhã, por videoconferência.
São 12 os Agrupamentos de
Escolas do concelho que vão receber um subsídio de seis mil
euros cada.
Esta transferência visa agilizar

processos para que as escolas
possam efectuar intervenções de
reparação e manutenção dos edifícios das EB 2,3.
Também por proposta da vereadora da Educação, Lídia
Dias, vai a reunião do executivo
municipal a proposta para a atribuição de 15 bolsas sociais de
mérito para alunos do ensino superior.
A bolsa tem o valor da propina
anual paga pelos estudantes, representando este projecto um investimento na ordem dos 15 mil
euros para o ensino.
Este apoio em bolsas de estudo
tem efeitos para o ano lectivo
em curso, portanto 2019/2020.
Ainda no capítulo da educação,
vai também a reunião de câmara
a proposta para pagamento, por

parte do município, dos manuais
escolares aos alunos do 1.º ciclo
do concelho que frequentam o
ensino privado. Recorde-se que
o Governo oferece os manuais
ao ensino público, mas excluiu
os restantes alunos. Assumindo
que “a educação é um instrumento básico e essencial para a
promoção do progresso, da integração e da coesão social”, o
Município de Braga propõe-se
manter o referido apoio no ano
lectivo 2020/2021.
Da ordem de trabalhos consta
ainda a atribuição de um apoio
financeiro de 3.589 euros à
União de Freguesias de Morreira
e Trandeiras para trabalhos a nível da iluminação da Escola EB
1 e Jardim de Infância de Trandeiras.

DR

Reunião de Câmara continua a realizar-se por videoconferência
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Propostas

Município disponibiliza espaços
a ginásios e apoia atletismo
REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

A utilização de espaços municipais por
entidades promotoras do Desporto de actividade física é outra das propostas que o
executivo municipal vota segunda-feira.
Recorde-se que no âmbito das medidas
de resposta à situação da pandemia Covid-19, o Município vai disponibilizar espaços ao ar livre para que os ginásios e
‘health clubs’ possam realizar actividades
de grupo, cumprindo todas as normas de
segurança emanadas pela DGS e pelo Governo. Estes espaços encontram-se ainda
impedidos de efectuar a prática desportiva de grupo em contexto ‘indoor’.
A autarquia Bracarense vai colocar à
disposição dos ginásios diversos espaços,

nomeadamente no Parque da Ponte, Campo de Futebol da Ponte, Parque do Picoto
e Parque Desportivo da Rodovia.
Os espaços poderão ser usufruídos gratuitamente, com reservas por períodos de
1.30 horas (estando inserido neste período os momentos de montagem e desmontagem do espaço). Os interessados devem
contactar o Município de Braga, através
do e-mail desporto.saude@cm-braga.pt.
Ainda no capítulo desportivo, o executivo municipal vai votar também um contrato-programa a celebrar com a Associação de Atletismo de Braga, mediante o
qual a autarquia se compromete a transferir 1.992 euros para esta colectividade
com a finalidade de pagar a inscrição de
98 atletas de formação e veteranos femininos federados para a época 2020/2021.

§nota
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Agenda da reunião de câmara

Outros temas em votação segunda-feira
Da ordem de trabalhos fazem parte, também, o início do procedimento do regulamento referente
à utilização e acesso ao terminal da Central de Camionagem de Braga; uma adenda ao contrato de
concessão do serviço de transporte rodoviário de passageiros; a transferência de 17.931 euros para a UF de Crespos e Pousada para pavimentação da Rua da Cruz, e um pedido de isenção de taxas
do Instituto Monsenhor Airosa, relativo ao alvará para construção de pavilhão desportivo.

O f e r t a d o a r t i g o d e m e n o r va l o r
*Não inclui Marca Pingo Doce e Latas.
Promoção válida de 29 de Maio a 1 de Junho de 2020 em todas as lojas Pingo Doce de Por
Portugal
tugal Continental excepto Pingo Doce & Go nos postos de abastecimento BP. Salvo ruptura de stock ou erro tipográfico.
Não acumulável com outras promoções em vigor.
vigor. Alguns destes artigos
artigos poderão não estar disponíveis em todas as lojas Pingo Doce. A venda de alguns artigos
artigos poderá estar limitada a quantidades específicas, ao abrigo do Decreto Lei N.º28/84.
As acções Poupa Mais são exclusivas para clientes com cartão
cartão Poupa Mais registado até 24 horas antes da compra.
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Casos do dia

Arquivado inquérito sobre irregularidades

MINISTÉRIO Público arquivou o inquérito em que se investigavam “irregularidades” detectadas na gestão de fundos europeus
em projectos de investigação da Universidade do Minho.
BRAGA

| Redacção/Lusa |

O Ministério Público determinou o arquivamento do inquérito
em que se investigavam “irregularidades” detectadas na gestão
de fundos europeus em projectos
de investigação da responsabilidade da Universidade do Minho,
anunciou ontem a ProcuradoriaGeral Distrital do Porto.
Em nota publicada na sua página, a procuradoria refere que em

causa estava o programa Compete+, que vigorou entre 2007 e
2013, tendo a universidade sido
investigada pelos alegados crimes de fraude na obtenção de
subsídio e corrupção passiva.
O inquérito decorreu no Departamento de Investigação e Acção
Penal (DIAP) do Porto, tendo o
despacho de arquivamento sido
proferido em 3 de Março de
2020.
A nota explica que as irregularidades respeitavam à inclusão

de recibos de vencimento e pedido de elegibilidade de despesas
efectuados pela Universidade do
Minho (UMinho) “relativamente
a dois professores que se apurou
não terem colaborado com o
projecto”.
“De acordo com o despacho de
arquivamento, na origem desses
factos terá estado uma falha de
comunicação interna que redundou na falta de rigor na actualização das listas dos investigadores envolvidos desde a fase de

candidatura até à efectiva realização do projecto, indiciando-se
uma conduta negligente que não
é criminalmente punível”, refere
a nota da procuradoria.
O crime de corrupção passiva
estava relacionado com um conflito de interesses e possível favorecimento decorrente do facto
de o projecto em que a UMinho
participou resultar de proposta
do Health Cluster Portugal, existindo relações familiares próximas entre o director executivo

desta entidade e o reitor da universidade. “Finda a investigação, concluiu-se que o projecto
foi objecto de um processo de
selecção oficial, preenchia as
condições de exigibilidade para
ser aprovado e foi sujeito a uma
avaliação por peritos externos.
Desse modo, considerou-se não
existirem indícios suficientes da
prática do crime, com o consequente arquivamento dos autos
também nessa parte”, remata a
nota.

Publicidade

§ocorrências
Valença

locar-se ao local e ficar encarregue da investigação do caso. O corpo é de um homem natural de Lavradas, tendo sido já conduzido ao
Instituto de Medicina Legal de Viana.

A GNR aA GNR apreendeu 168,5 Kg de amêijoa-japonesa, e 979,5 quilos de pé-de-burro,
avaliados em mais de 8.371 euros, na auto-estrada A3, em Valença do Minho, durante uma
cação de fiscalização rodoviária,.
Os militares detectaram um veículo com excesso de carga que fazia o transporte de amêijoa japonesa que não possuía o tamanho mínimo legal para comercialização e captura,
nomeadamente 4 centímetros, e pé-de-burro,
cuja apanha se encontra proibida.
Em comunicado, a GNR acrescenta que “foi
identificado um homem, de 29 anos, e procedeu-se à apreensão dos bivalves, tendo sido
elaborado um auto de contra-ordenação por
transporte de espécies bivalves em estado
imaturo e por falta de rastreabilidade, punível
com coima que pode atingir 37.409,88 euros”.
Foi “ainda elaborado um auto de contra-ordenação por excesso de carga”.
A apreensão foi feita pela Unidade de Controlo
Costeiro, através do Destacamento de Trânsito
de Viana do Castelo e do Destacamento de
Controlo Costeiro de Matosinhos.

Póvoa de Lanhoso

Apreendidos 1200 Kg
de bivalves na A3
PROMOÇÃO DE 28 A 10 DE JUNHO

2,99€
Champô
Gliss
400 ml

2,25€
Vaseline Gel
de Banho Laranja e
manga/Lucia-lima
e limão 700 ml

Loja de Ferreiros e Campo da Vinha

Ponte da Barca

Corpo retirado do rio
O corpo de um homem com 70 anos foi retirado ontem do rio Lima, no lugar de Bemposta,
freguesia de Lavradas, em Ponte de Barca, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros locais.
José Freitas referiu que o alerta foi dado por
“uma mulher que passeava na ecovia e avistou
o corpo junto à margem”.
Já fonte da GNR disse à Lusa que, apesar “não
ter sido encontrado nenhum indício de crime,
foi contactada a Polícia Judiciária” que ia des-

Chuva e granizo
provocam inundações
Um fenómeno “muito repentino” de chuva intensa e queda de granizo provocou ontem a
queda de árvores e inundações no concelho de
Póvoa de Lanhoso, disse fonte do Comando
Distrital de Operações de Braga.
O fenómeno registou-se ao final da tarde, perto das 19 horas. “Está um dia de muito calor na
região, mas de repente, na Póvoa de Lanhoso,
apareceu a chuva em força, acompanhada de
granizo”, referiu.
Disse que àquele comando chegou “uma meia
dúzia” de pedidos de ajuda, todos do concelho
da Póvoa de Lanhoso.

Barcelos

Detenção por tráfico
A PSP deteve anteontem, pelas 22.30 horas,
na Rua de Santo António, em Barcelos, um cidadão com 53 anos, por tráfico de droga. O
suspeito, encontrava-se na posse de cocaína
suficiente para 25 doses e heroína suficiente
para três doses, que lhe foram apreendidas.

Braga

Julgado por matar mulher
O Tribunal de Braga começa dia 15 de Junho a
julgar um homem acusado de matar a ex-mulher em Braga, em Setembro de 2019, esfaqueando-a “pelo menos 18 vezes” com uma
navalha. O arguido, de 48 anos, está acusado
de homicídio qualificado.
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Minho

‘Qualidade de Ouro’ para praia de Verim

PELO SEXTO ANO CONSECUTIVO à água da Praia Fluvial de Verim, na Póvoa de Lanhoso, foi classificada com ‘Qualidade de Ouro’.
Autarca Avelino Silva destaca “trabalho diário” para que as pessoas possam usufruir de uma “praia acessível e segura”.
PÓVOA DE LANHOSO
| Patrícia Sousa |

A água da Praia Fluvial de Verim, na Póvoa de Lanhoso, foi
classificada, pela Quercus (Associação Nacional de Conservação da Natureza) e pelo sexto
ano consecutivo, como tendo
‘Qualidade de Ouro’.
“Esta renovação resulta de um
trabalho realizado diariamente

em articulação com diversos
agentes, para que todas as pessoas possam desfrutar de uma
praia fluvial acessível, segura,
com estruturas de apoio e com
qualidade de água reconhecida”,
garantiu o presidente da Câmara
Municipal da Póvoa de Lanhoso,
Avelino Silva.
A Praia Fluvial de Verim, para
além da estrutura de apoio que
oferece, todos os anos apresenta

um programa de animação durante a época balnear.
Este ano, a Quercus identificou
381 praias com ‘Qualidade de
Ouro’, sendo que 54 são praias
interiores, onde se inclui a Praia
Fluvial de Verim.
Àgua balnear com registo da
qualidade da água ‘Excelente’
nas cinco épocas balneares anteriores, ou seja, de 2015 a 2019, é
um dos critérios para obter a

classificação.
“O objectivo da Quercus é destacar as praias que, ao longo de
vários anos (cinco), têm apresentado sistematicamente uma
água balnear de qualidade excelente (tendo em conta a classificação da legislação em vigor), e
que, dessa forma, oferecem assim uma maior fiabilidade no
que respeita à qualidade da
água”, pode ler-se no comunica-

do enviado pelo município.
A informação utilizada nesta
avaliação é, ainda de acordo
com o comunicado do município, “os dados públicos e oficiais
disponibilizados pela Agência
Portuguesa do Ambiente, tendo
apenas em consideração as análises efectuadas nos laboratórios
das diferentes Administrações
Regionais Hidrográficas do
país”.
Publicidade

§destaques
Póvoa de Lanhoso

Dia Mundial da Criança
com animação itinerante pelo concelho
O Dia Mundial da Criança vai ser celebrado com animação itinerante por todo o concelho da Póvoa de Lanhoso.
A comemoração está marcada para o próximo dia 6 de Junho, sábado, atendendo a que muitas crianças estão, no próximo dia 1, nas creches, pré-escolas ou em ensino à distância.
Diversas equipas irão percorrer o concelho no período entre as 9 e as 19 horas, levando até às crianças povoenses a magia de personagens que todos
conhecem. Esta iniciativa conta com o apoio das 22 juntas de freguesia e de
uniões de freguesias do concelho assim como da Santa Casa da Misericórdia
da Póvoa de Lanhoso.

Barcelos

Câmara reabre espaços municipais
na próxima segunda-feira
A Câmara Municipal de Barcelos vai proceder à reabertura gradual dos seus
equipamentos e serviços a partir de segunda-feira, no âmbito do programa
de desconfinamento decretado pelo Governo e de acordo com as normas e
orientações sanitárias emanadas da Direcção Geral da Saúde, decorrentes
da pandemia do Covid-19.
Abrem ao público, nesta data, o Balcão Único, a Biblioteca Municipal, a Casa
da Azenha, a Casa da Juventude, o Posto de Turismo, a Torre Medieval e o Arquivo Histórico. O Museu de Olaria e a Galeria Municipal de Arte abrem apenas na terça-feira, dado que às segundas-feiras estão fechados.
O acesso a estes locais far-se-á mediante condições sanitárias específicas,
nomeadamente de ocupação, permanência e distanciamento físico. São
exigidas, também, medidas de protecção individual, como a obrigação do
uso de máscara de protecção facial dentro dos referidos espaços, inclusive
naqueles que possuem área descoberta, assim como a desinfecção das
mãos à entrada, sendo disponibilizado desinfectante para o efeito.
Dada a grande afluência de público ao Balcão Único, deve ser ponderada a
deslocação a este serviço, privilegiando-se o contacto telefónico ou o email, evitando-se o atendimento presencial e os tempos de espera.
Entretanto, continuam encerrados os seguintes equipamentos municipais:
Parque da Cidade, Pavilhão Municipal, Piscinas Municipais e Teatro Gil Vicente.
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§Vizela
Acompanhadas pelos pais

Crianças do pré-escolar
realizam testes serológicos
Com o regresso às escolas das crianças do pré-escolar, já na próxima segunda-feira, a Câmara Municipal de Vizela vai realizar testes serológicos a
todas as crianças do pré-escolar, as quais realizarão os testes acompanhados pelos pais.
Entretanto, a câmara concluiu já esta semana os testes a educadores e
funcionários do pré-escolar, num total de 100 testes realizados, com o
objectivo de criar condições de segurança, em especial para esbater a
propagação do surto associada a esta nova realidade. Destes testes realizados, resultaram quatro positivos, os quais foram afastados da reabertura do pré-escolar. De destacar que foram também já realizados testes a
todas as crianças das creches do concelho que regressaram às escolas,
sendo que a realização destes testes nas creches foi executada de acordo
com o protocolo definido e pelos profissionais de saúde internos de cada
uma das IPSS’s.
A câmara municipal vai iniciar também na próxima segunda-feira a distribuição de chapéus com viseira de protecção nas creches e pré-escolar.
Tratam-se de chapéus laváveis à máquina e reutilizáveis, com viseira em
PVC transparente, flexível, resistente a impactos e riscos, lavável, com alta resistência química e reciclável.

Na próxima segunda-feira

Obra de requalificação
da Rua Joaquim Pinto avança
No seguimento da política de requalificação do centro urbano de Vizela,
do Plano de Acção - Regeneração Urbana Sustentável – RUS, inicia na
próxima segunda-feira, a obra de requalificação da Rua Joaquim Pinto,
sendo que Rua estará encerrada ao trânsito.
Esta obra vem no seguimento da requalificação da Praça da República e
Jardim Manuel Faria, que este executivo decidiu alargar às artérias adjacentes, nomeadamente a requalificação da Rua Dr. Abílio Torres, da Rua
Ferreira Caldas e da Rua Dr. Pereira Caldas (Rua da Rainha), sendo que tudo vai nascer do coração da cidade e vai espalhar-se ao longo de todas as
artérias circundantes.
De destacar que o projecto para a requalificação da Rua Joaquim Pinto,
para além da requalificação da via e passeios, apresenta como principal
objectivo a criação de um espaço específico para o estacionamento de
curta duração para os utentes da escola, sem interferir com o trânsito do
arruamento.
O projecto contempla ainda a elevação de toda a faixa de rodagem existente e da praceta a edificar para a cota dos passeios; a colocação de canaletes e grelhas de recolha de águas pluviais entre o passeio e a faixa de
rodagem; o condicionamento da velocidade, através de colocação de sinalização adequada, de modo a facilitar o atravessamento pedonal; a alteração do material dos passeios para um mais acessível e com melhores
condições, criando-se assim uma plataforma de passeio mais agradável à
circulação pedonal; a rectificação do mobiliário urbano na área do arruamento, assim como a colocação de dissuasores, no seguimento e nos termos da mesma filosofia da intervenção já realizada na Rua Ferreira Caldas.

Museus municipais
reabrem segunda-feira
MUNICÍPIO de Famalicão reabre, na próxima segunda-feira, os vários
espaços museológicos do concelho, garantindo condições de segurança.
FAMALICÃO
| Redacção |

Os espaços museológicos tutelados pela Câmara Municipal de
Famalicão reabrem ao público
na próxima segunda-feira, garantindo condições de segurança
e saúde tanto aos seus visitantes
como aos seus profissionais.
Encerrados desde o passado
dia 11 de Março, na sequência
das orientações da Comissão
Municipal de Protecção Civil de
Vila Nova de Famalicão e da Direcção Geral da Saúde devido à
Covid-19, os museus municipais
de Famalicão retomam agora a
sua actividade, nos horários habituais, estando condicionados à
observância das regras emanadas pela Direcção-Geral da Saúde, nomeadamente, quanto à obrigatoriedade de uso de máscara,
higienização das mãos e distanciamento social.
A nível interno serão também
asseguradas e reforçadas algumas medidas como é o caso da
instalação de equipamento de
protecção colectiva, do reforço
da limpeza e desinfecção dos espaços, da suspensão do uso de
folhetos e desdobráveis em papel, da desactivação de equipamento multimédia e da definição
de lotação máxima dos espaços
expositivos e de circulação.
Durante o período em que os
museus estiveram encerrados
desenvolveu-se uma acção de
reorganização interna que permitiu avançar no trabalho de
projectos pendentes e no investimento de funções museológicas
como a investigação e o inventá-

DR

Casa de Camilo é um dos espaços museológicos que reabre na segunda-feira

rio. Foi também implementada
uma estratégia programática digital, através do facebook da Rede de Museus de Vila Nova de

lll
Entre os vários museus
municipais que integram
a Rede de Museus
de Famalicão está a Casa
de Camilo, o Museu da
Indústria Têxtil e o Museu
Bernardino Machado. A Casa
do Território, no Parque da
Devesa, é outro dos espaços
cuja reabertura ao público
também acontece já nesta
segunda-feira.

Famalicão.
A programação on-line irá
manter-se, sendo que a programação nos museus será revista
para ser adaptada a actividades
dirigidas para pequenos grupos.
A Casa do Território, no Parque da Devesa, é outro dos espaços que reabre. O acesso aos espaços expositivos da Casa do
Território deverá obedecer a várias normas. Um conjunto de regras de higiene e segurança que
também se aplicam à Livraria
Municipal, instalada no interior
da Casa do Território, que nesta
fase não poderá contar com mais
de duas pessoas no seu interior.
A normas também se aplicam
aos Serviços Educativos da Devesa

Publicidade

Sábado
das 12 às 13 horas

CONVIDADO: Domingos Macedo Barbosa
Presidente da Associação Comercial de Braga

Em directo também no facebook
da rádio e do jornal
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Urbanismo passa
totalmente a digital

A PARTIR DE 8 DE JUNHO, o Município de Guimarães disponibiliza
uma plataforma para a tramitação digital de processos urbanísticos.
GUIMARÃES

| Patrícia Sousa |

Eliminar o papel de todas as interacções no âmbito da gestão
urbanística é a meta do Município de Guimarães ao disponibilizar uma interface intuitiva e de
fácil utilização, que estará disponível a partir do dia 8 de Junho.
Este interface “permitirá aos
munícipes obter uma melhor experiência e um acompanhamento dos seus processos, visando
uma análise mais transparente,
mais célere e mais eficiente dos
mesmos”.
Entretanto, o Município deci-

diu implementar esta nova ferramenta por fases. Sendo assim,
no próximo dia 4 de Junho, o
município vai promover um webinar, a partir das 10.30 horas,
dirigido aos gabinetes técnicos.
Este webinar pretende “dar a conhecer esta solução tecnológica
para a submissão de novos pedidos que passa a ser realizada de
forma totalmente online”.
A implementação do Urbanismo Digital, assente na solução
actual de e-paper, “traduzir-se-á
num incremento efectivo da
qualidade de resposta e do desenvolvimento processual do
serviço, permitindo recepcionar

e consultar o estado de pedidos
em fase de tramitação, realizar
pagamentos devidos, assinar e
autenticar digitalmente, facilitar
as interacções com o munícipe,
alargar horários e interligar com
a actual aplicação de urbanismo”, explica em comunicado.
Com esta ferramenta a autarquia facilita a construção do processo, do ponto de vista do requerente, quer na recepção e
tramitação, do ponto de vista do
serviço público, permitindo a
construção digital disciplinada
do processo/pedido de licenciamento, ajudando à prática de um
controlo prévio das operações.

§destaques
Cabeceiras de Basto

Carreira pública para Braga
retoma na próxima segunda-feira
A partir da próxima segunda-feira, a carreira pública de transporte de passageiros Cabeceiras de Basto-Braga vai ser reactivada, um serviço totalmente gratuito para os utentes, integralmente suportado pela Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto. Esta é mais uma medida de apoio à população,
numa altura em que avança o processo de levantamento das medidas de
confinamento de forma gradual na sequência da pandemia.
De destacar que o município assegura, desde 18 de Maio, serviços mínimos
de transporte de passageiros em carreira pública, totalmente gratuitos, nos
circuitos desde Gondiães, Passos, Fojos, Vila Nune e Bucos (Agra). A autarquia cabeceirense garante também os transportes escolares em viaturas
municipais em diferentes circuitos com destino a vila de Cabeceiras de Basto.

Guimarães

Bombeiros voluntários voltam
a abrir as portas do quartel
Os Bombeiros Voluntários de Guimarães voltam a efectuar atendimento ao
público no quartel a partir de segunda-feira. Os horários de atendimento
são das 9 às 13 horas e das 14 às 14 horas. A corporação informa que há regras a cumprir, destacando o uso obrigatório de máscara. Entretanto, só é
permitida a entrada de uma pessoa de cada vez, sendo que todos devem
desinfectar as mãos à entrada.
Publicidade

APARTAMENTO T3 - FERREIROS
Terraço (25 m2), Garagem Individual, Boa Exposição
Solar. Junto à Bosch, Burger King... Marque Visita!

Ref. 5951

94.000 €
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§destaques
Vila Nova de Cerveira
Sapadores Florestais
reforçam
equipamento
de prevenção
Fruto da proposta vencedora na
edição 2019 do Orçamento Participativo Jovem 'Melhor Equipamento e Mais Segurança’, a equipa de Sapadores Florestais de
Vila Nova de Cerveira acaba de
ser apetrechada com um conjunto de equipamentos para apoiar
nos trabalhos de limpeza e prevenção a incêndios florestais.
Apresentada pelo jovem estudante da ETAP Cerveira, Duarte
Pires, a ideia tem como objectivo
contribuir para “o bom desempenho dos elementos que integram
a equipa de Protecção Civil que,
diariamente, trabalham em prol
da segurança e bem-estar das
pessoas e seus bens, através da
aquisição de equipamento”.
Após sinalizadas as necessidades,
a verba de cinco mil euros serviu
para adquirir dez EPI’s Florestal
Sapadores (casacos e calças), cinco torgas – ferramenta florestal
multifunções, duas mochilas extintoras, uma roçadora de mochila e cinco máscaras ignífugas.

Arcos de Valdevez
Várias acções marcam
Dia Mundial da Criança
O Município de Arcos de Valdevez
leva a cabo duas acções de celebração do Dia Mundial da Criança
2020, agendadas ambas para o
próximo 1 de Junho.
Às crianças do ensino pré-escolar, a edilidade arcuense oferecerá 380 chapéus intitulados ‘Estamos de Volta’, uma ‘hélice’ de
1.20m que funciona com uma
sugestão amiga de afastamento;
o kit é composto por sete peças
em polipropileno colorido e pode
ser montado pelas próprias
crianças, resultando num elemento de “originalidade e cariz
pedagógico”.
Uma outra acção, vocacionada
para todas as bases etárias infantis, pretende levar o cinema de
animação não comercial aos
mais jovens, criando acesso a
conteúdos de qualidade e menos
massificados. Intitulada ‘Filminhos em Casa’, esta actividade
disponibiliza, on-line na página
do município, quatro séries de
filmes direccionados para diferentes idades, possíveis de visualização ininterrupta entre as 8 e
as 24 horas do dia 1 de Junho.
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Obra de 2,4 milhões de euros
avança após acordo de gestão

REQUALIFICAÇÃO da Quinta da Bouça, em Darque, por 2,4 milhões de euros, vai avançar após
um acordo de gestão entre a Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Infra-estruturas de Portugal.
VIANA DO CASTELO
| Patrícia Sousa |

‘Requalificação do Espaço Público da Quinta da Bouça’ vai
avançar após a Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Infra-estruturas de Portugal terem
assinado um acordo de gestão. A
obra, na freguesia de Darque, representa um investimento de 2,4
milhões de euros que acontece
no âmbito do Plano Estratégico
de Desenvolvimento Urbano PEDU.
O acordo agora formalizado
permite ao município “qualificar
aquela zona de habitação multifamiliar com execução de ciclovias, vias pedonais e ajardinamento junto da Estrada Nacional
(EN) 13”. No acordo de gestão é
indicado ainda que o município,
“além da construção dos referidos percursos pedonais e cicláveis, manifestou interesse em assegurar a sua conservação, manutenção e limpeza, contribuindo, deste modo, para a melhoria
das condições de acessibilidade
e segurança da circulação ciclável e pedonal local, em alternativa à rede viária”, pode ler-se no
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Município de Viana do Castelo e Infra-estruturas de Portugal assinaram acordo

comunicado enviado pelo município.
Sendo que “a Infra-estruturas
de Portugal, S.A. verificou que a
solução apresentada é adequada,
visando a garantia das condições
de sustentabilidade ambiental,
de fluidez de tráfego e segurança
da circulação”, lê-se ainda no
documento.
Segundo a memória descritiva,

“o espaço público apresenta-se
desprovido de áreas verdes, de
mobiliário urbano, com o pavimento degradado e existem algumas zonas em terra. Sendo
que todos estes factores contribuem para a degradação do espaço público e consequente diminuição da qualidade de vida
da população aí residente”.
A empreitada pretende, por is-

so, “requalificar uma zona de
habitação multifamiliar ajustada
aos novos imperativos de ordenamento do território e de qualificação ambiental”.
A implementação desta área residencial tem como objectivos
gerais, acrescenta a mesma nota,
“qualificar o ambiente urbano; a
promoção e valorização da qualidade ambiental através da redefinição de aéreas de circulação automóvel e pedonais;
implementação de um corredor
para bicicletas (ciclovia) paralelamente à E.N.13, e complementado por zonas arborizadas e
áreas ajardinadas e reordenamento de estacionamento público de apoio à área comercial e
residencial”.
A intervenção prevê também a
substituição dos materiais e/ou
recuperação dos existentes nos
arruamentos e a criação/ reorganização de bolsas de estacionamento, de forma a introduzir
melhorias significativas na acessibilidade e mobilidade, promovendo a circulação pedonal e ciclovia. A proposta prevê ainda a
eliminação dos muros existentes
contíguos à E.N.13.

Presidentes fizeram “pedido de socorro”

Municípios exigem reabertura imediata da ponte
VALENÇA/TUI

| Redacção/Lusa |

Os presidentes das câmaras de
Valença, e de Tui, na Galiza, lançaram ontem “um pedido de socorro” aos governos de Portugal
e de Espanha, exigindo a reabertura imediata da ponte centenária que liga a euro cidade.
“É um pedido de socorro para
que os governos de Portugal e de
Espanha agilizem os procedimentos com vista à reabertura
imediata da ponte centenária,
cujo encerramento está a causar
um prejuízo muito grave à economia e aos trabalhadores transfronteiriços, que não aguenta-

mos por muito mais tempo”,
afirmou Enrique Caballero, o
presidente da câmara de Tui.
O encontro com os jornalistas
não se realizou a meio da ponte
desenhada por Gustave Eiffel
por falta de autorização de Espanha, acabando por ser transferido para a entrada portuguesa da
ponte centenária.
O autarca de Valença, Manuel
Lopes, garantiu que se os governos dos dois países não lançarem um plano de apoio às regiões de fronteira serão responsabilizados pelas “dificuldades
económicas, sociais e morais,
em especial, no comércio, na
restauração, na hotelaria e a in-

dústria”. “Nós os responsabilizaremos, no futuro, se não acudirem com medidas especiais estas regiões transfronteiriças,
porque nós não vivemos uns
sem os outros. Serão os nossos
governantes responsabilizados, na sua totalidade, pela perda de emprego dos trabalhadores
transfronteiriços, pelas perdas
económicas que vêm devastando
as famílias, as indústria e comércio”, disse o autarca.
Para Manuel Lopes, “nada justifica” o encerramento da ponte
centenária que liga duas cidades.
“Não há explicação para as filas de trânsito de ambos os lados
da fronteira, com quilómetros e

com horas de espera. Não estamos a solicitar aos nossos governantes trabalho, apenas a pedir
que nos deixem trabalhar”, disse. O autarca deixou uma mensagem a António Costa e Pedro
Sanches, referindo que “Portugal não é só Lisboa, e Espanha
não é só Madrid”.
Manuel Lopes quis deixar um
recado: “para bem de Portugal e
de Espanha, para uma Galiza
melhor e para um Norte de Portugal melhor, para que Tui e Valença continuem de mãos dadas
e para que as nossas economias
retomem recuperação e crescimento, abram as fronteiras de
imediato”.
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Fundos para investimento produtivo

NA REUNIÃO, por videoconferência, a comissão executiva do Eixo Atlântico, decidiu solicitar um plenário para discutir ainda um
plano de investimentos transfronteiriço. Associação exige a participação de todos os sectores envolvidos na cooperação.
EIXO ATLÂNTICO
| Patrícia Sousa |

A comissão executiva do Eixo
Atlântico decidiu, após reunião
por videoconferência, pedir aos
primeiros-ministros de Portugal
e de Espanha para que “os fundos recebidos da Europa sejam
maioritariamente aplicados em
investimento produtivo e não
exclusivamente em subsídios”.
Embora os subsídios “sejam
necessários”, neste momento,
“para as situações de emergência social, não devem conduzir a
uma sociedade subsidiada, mas
sim a uma sociedade produtiva”,
defende o Eixo Atlântico, no comunicado enviado às redacções.
Neste sentido, a associação pede “a participação das autarquias
na programação e na distribuição dos fundos europeus, com
Publicidade
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Reunião da comissão executiva do Eixo Atlântico realizou-se por videoconferência

especial atenção aos sectores
produtivos do território e com
prioridade, desde logo, às redes
digitais, cuja importância se evi-

dencia durante a pandemia”.
A associação destaca ainda a
necessidade de “priorizar” o
mundo rural e as infra-estrutu-

ras, “mais necessárias do que
nunca, no âmbito das ligações
marítimas e ferroviárias”.
Entretanto, o Eixo Atlântico

vai ainda convocar, no próximo
mês de Setembro, uma conferência de presidentes de câmara
municipal e peritos “para debater e aprovar propostas operativas para o processo de reconstrução, tanto no âmbito das suas
próprias competências como no
âmbito das competências nacionais e das regiões autónomas”.
Ainda na reunião ficou decidido solicitar ao presidente da
Xunta de Galicia, na sua condição de presidente da Comunidade de Trabalho Galiza - Norte de
Portugal, uma “convocatória urgente” de um plenário deste órgão para discutir o plano de investimentos transfronteiriço,
reclamando “a participação de
todos os sectores envolvidos na
cooperação, como autarquias,
empresários, sindicatos e universidades”.
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GUARDA-REDES IVO GONÇALVES
RENOVA CONTRATO COM O VIZELA
EXPERIENTE guardião vai continuar no plantel vizelense, tendo renovado por mais um ano. Apesar
de na última época ter apenas participado em sete jogos, a sua experiência pode ajudar a equipa.
II LIGA

| Redacção |

O Futebol Clube de Vizela, que
foi promovido à II Liga para a
próxima temporada, anunciou
ontem a renovação de contrato
com o guarda-redes Ivo Gonçalves, que assinou um novo vínculo por uma temporada.
O guarda-redes português, de
36 anos, que os vizelenses tinham recrutado, no início desta
temporada, ao Leixões, participou em apenas sete jogos na formação minhota esta época, mas
confere à equipa a experiência
de já ter alinhado nos escalões
profissionais.
“É um orgulho imenso continuar a representar o clube, agora
na II Liga, de onde nunca deveria ter saído. Só posso estar satisfeito por continuarem a apostar em mim e por confiarem no
meu trabalho. Os objectivos passam por atingir a manutenção o
mais rápido possível”, disse o
guardião em declarações ao site
oficial do clube.
Ivo Gonçalves, natural de Silves, no Algarve, representou vá-
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Guarda-redes Ivo Gonçalves renovou contrato com o FC Vizela

rios clubes na II Liga, contanto
no seu currículo com passagens
por Leixões, Penafiel, Académico de Viseus, Farense ou Portimonense.
Além desta renovação com Ivo
Gonçalves, o emblema vizelense
já tinha anunciado a continuidade dos avançados Diogo Ribeiro, Tavinho e Kiko Bondoso, dos
médios Ericsson e Zag, do defesa João Pedro e a contratação de
Richard Ofori, lateral esquerdo
ex-Fafe.
O Futebol Clube de Vizela, a
par da equipa do Arouca, foi indicado pela Federação Portuguesa de Futebol para a subida, na
próxima temporada, à II Liga
Portuguesa de Futebol, depois
do Campeonato de Portugal, onde as equipas militavam, ter sido
interrompido, devido à pandemia de Covid-19.
À data da suspensão da prova,
o Vizela liderava a Série A com
60 pontos (mais oito que o segundo classificado Fafe), enquanto o Arouca estava em 1º lugar na Série B com 58 pontos
(mais oito que o Lusitânia de
Lourosa).

§breves
António Costa anunciou
Ginásio vão poder abrir
segunda-feira
Os ginásios e clubes de fitness vão
poder voltar a abrir portas a partir
de segunda-feira, anunciou ontem
o primeiro ministro António Costa.
Inserida na terceira fase de desconfinamento, no quadro da pandemia
de Covid-19, a abertura dos ginásios, anunciada por António Costa
no final de uma reunião do Conselho de Ministros, terá de respeitar
as normas definidas pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), nomeadamente sobre restrições à capacidade máxima destes espaços, regras
de desinfeção dos equipamentos e
uso de máscaras e viseiras por todos os funcionários. A Associação
de Ginásios e Academias de Portugal (AGAP) tinha vindo a desenvolver conversações com o governo e
com a DGS para reabrir os ginásios
precisamente em 1 de Junho.

Provas europeias
UEFA quer terminar
competições inacabadas
A UEFA pondera terminar as presentes e inacabadas edições da Liga
dos Campeões e da Liga Europa numa única cidade, num único jogo e
num único estádio devido às restrições impostas pela pandemia de
Covid-19. A proposta vai ser discutida na reunião do Comité Executivo
marcada para o dia 17 de Junho,
sendo que as duas competições estão suspensas desde Março e foram
adiadas para Agosto.

Hugo Cardoso, avançado de 21 anos

Vitória de Guimarães reforça-se
no Campeonato de Portugal
I LIGA

| Carlos Costinha Sousa |

O Vitória Sport Clube anunciou,
ontem, através de publicação no
seu site oficial, a chegada a Guimarães de mais um reforço para
as próximas temporadas.
E no seguimento da política de
aposta na juventude e na formação que o clube tem encetado
nos últimos anos, os vimaranenses viajaram até à cidade de Aljustrel para assegurarem o concurso de um jovem de 21 anos.

Hugo Cardoso é um jovem que
chega a Guimarães proveniente
do SCM Aljustrelense, onde representa a equipa sénior do clube, tendo participado em 23 jogos na última temporada.
Aos 21 anos, o agora conquistador assinou um contrato profissional com a Vitória Sport
Clube que é válido para as três
próximas temporadas.
Entretanto, ainda em Guimarães, chega mais uma confirmação que a aposta na formação
por parte do clube dos últimos

anos tem dado frutos.
Chung Sungwon, que chegou
ao Vitória Sport Clube como reforço no passado mês de Janeiro,
foi convocado para representar o
escalão de sub-19 da selecção
nacional da Coreia do Sul.
O médio, que se encontra já naquele país, vai participar nos
treinos da equipa nacional sul
coreana dos escalão de juniores
que vão decorrer entre os próximos dias 8 e 12 de Junho, no National Team Training Center, em
Paju City.
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Hugo Cardoso foi contratado pelo Vitória SC ao SCM Aljustrelense
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“Ajudar a abrir as portas do Direito para o desporto entrar”
RAFAEL SANTOS é jovem advogado ligado a Braga há quase
dez anos e que sempre sentiu a paixão pelo Direito e pelo Desporto, procurando agora especializar-se nessa área. Dedicação
levou à publicação de um livro que promete ‘incendiar’ os debates sobre o ainda ‘inexistente’ direito desportivo.
FÓRUM DESPORTO

| Carlos Costinha Sousa |

Um caso de paixão pelo desporto que,
apesar de não ter uma ligação directa com
a prática de uma qualquer modalidade,
acaba por ter uma ligação diária, uma vez
que o crescimento e a evolução da vida
levaram a que Rafael Santos se mantivesse sempre ligado - e cada vez mais - ao
desporto.
A prática desportiva foi uma realidade,
sempre, mas nunca com “qualidade a capacidades suficientes para singrara”. Rafael Santos optou por se virar para o Direito, mas nunca esqueceu o desporto.
Fez a licenciatura, pós-graduação, mestrado e prepara-se para avançar para o
doutoramento, sempre a ‘piscar’ o olho ao
desporto.
E dessa vontade, dessa ligação nasceu o
livro ‘Responsabilidade Civil em Eventos
Desportivos: A ponderação da (i)licitude
e o seguro desportivo obrigatório’. Um
documento em que Rafael Santos faz uma
análise profunda daquilo que o Direito
permite e não permite ao desporto. Para
Rafael Santos, “não há um regime, um
código específico para o Desporto e habitualmente temos que nos orientar por
aquilo que dizem as leis gerais. Recentemente (2013) foi criado o Tribunal Arbitral do Desporto e aí começaram-se a
aplicar as leis mais directamente a nível
desportivo, com leis e um local próprio
para se resolverem questões e conflitos.
Mas continua a não existir, por exemplo,
uma área de especialização em Direito

§carreira dual

“Sempre me vi ligado
à área do desporto”

Rafael Santos
A paixão pelas leis cresceu
sempre ligada ao desporto

lll
“Este tema surgiu porque queria
escrever algo relacionado com a área
do desporto, mas não existia nada
relacionado com a Responsabilidade
Civil. No desporto não há regime
especial previsto na lei, dedicado ao
desporto. Temos sempre que recorrer
à Responsabilidade Civil no geral.
Daí surgiu a ideia de avançar com
este tema que é inovador e, ainda
por cima, numa altura em que o contexto é de pandemia e de regresso
do futebol profissional, que tem
muitas questões que se levantam...”
desportivo. Por muito que esse tema esteja em voga, por muito que se fale e por
muitas situações que aconteçam, o Direito não tem ainda uma área totalmente especializada e dedicada ao desporto”, refere o jovem advogado, para logo acrescentar que com o seu e com o seu trabalho
pretende também “ajudar a contribuir para que o desporto tenha uma área própria
para a sua gestão a nível jurídico, enquadrada no Direito” e começa, precisamente, pelo tema da Responsabilidade Civil,
que aplicou no seu livro no qual lança já
desafios para a possibilidade da“introdução de um novo instituto jurídico: a assunção do risco, como causa de exclusão
de ilicitude de factos danosos ocorridos
em contexto desportivo”.

Perfil
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Rafael Santos, advogado, transformou a sua tese num livro que abre a porta a várias discussões no plano do direito desportivo

Publicidade

A ideia que levou à publicação deste livro nasceu cedo na mente de Rafael Santos, que sempre se sentiu incentivado a
tentar encontrar uma forma de tratar os
casos jurídicos a nível desportivo da melhor maneira, sem que houvesse ‘colisões’ entre os tribunais e suas decisões.
E daí a proposta de ser criado um código
para o desporto.
“O livro ‘Responsabilidade Civil em Eventos Desportivos: a ponderação da (i)licitude e o seguro desportivo obrigatório’
aborda, no primeiro capítulo, a relação e
as origens do direito e do desporto, faz
um apanhado da legislação portuguesa
desde os anos 90 com o surgimento da
Lei de Bases do Sistema Desportivo até à
atual Lei de Bases da Actividade Física e
do Desporto, não olvidando o preceito
constitucional plasmado no artigo 79.º
do direito ao desporto e à cultura física.
Ainda elenca várias modalidades de responsabilidade civil no desporto, através
de jurisprudência estrangeira e nacional.
No segundo capítulo, provoca a discussão com a introdução de um novo instituto jurídico: a assunção do risco, como
causa de exclusão de ilicitude de factos
danosos ocorridos em contexto desportivo, e onde se diferencia da figura do consentimento do lesado (tudo acompanhado com exemplos de vários desportos).
No terceiro capítulo, termina com uma
breve análise ao seguro desportivo obrigatório: sua natureza, quem está coberto
pelo seguro, os vários tipos de seguros
no desporto e no caso de incumprimento
do dever de segurar, qual a sua cominação”, refere o autor.
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Rafael Santos recebe o prémio que lhe foi atribuído pelo IPDJ

Rafael Santos é natural de Vila Nova de Gaia, mas está em Braga há
praticamente dez anos, quando
chegou à cidade para cursar a Licenciatura em Direito, na Universidade do Minho.
“Vim para Braga em 2011, para
vir estudar na Universidade do Minho. Fiz a licenciatura em Direito,
a que se seguiu uma pós-graduação
em Direito Judiciário. Depois
avancei para o mestrado em Direitos dos Contratos das Empresas”,
começa por se apresentar Rafael
Santos para logo continuar: “exerço advocacia, abri um escritório
com um colega, a que se juntaram
mais dois e neste momento temos
escritório em Braga, Barcelos e
Vieira do Minho”.
A ligação e o gosto pelo desporto
nasceu muito cedo: “Sempre fui
aficcionado pelo desporto em geral. Não consegui perseguir uma
carreira no mundo do desporto [risos], aproveitei tentar retirar algo
do desporto na vertente académica.
Desde o primeiro dia que entrei no
curso de Direito, sabia que iria estar sempre vocacionado para a área
do desporto. Na licenciatura não
existe nenhuma área ligada ao desporto, apenas alguns cursos específicos no país” e vai continuar, porque Rafael pretende realizar um
doutoramento dedicado à área.
Quanto ao livro que escreveu, já
foi premiado duas vezes. Primeiro
pelo Instituto Português do Desporto e Juventude e depois pela
Fundação Futebol, da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.
Publicidade

TAR Braga

OSCAR

E S T O R E S
• Cortinas • Brisa Solar Orientável
• Persianas • Estores de Rolo
• Reparações
Parque Industrial de Celeirós - 1.ª Fase
Rua Paulo Gomes Pinto, 22 - Celeirós - BRAGA
Tlf. 253 291 518 • Tlm. 965 816 592
www.oscarestores.com • geral@oscarestores.com

A nova geração
de camiões MAN
chegou a Braga!...
Tarbraga - Parque Industrial de Esporões, Telf: 253 281 221 - Braga
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Braga apresenta plano para a formação

ASSOCIAÇÃO bracarense aprovou uma linha estratégica e um plano de motivação para os escalões de formação. Objectivo é preparar a participação das equipas dos vários escalões em provas oficiais por si organizadas na época 2020/2021.
AF BRAGA

| Carlos Costinha Sousa |

A direcção da Associação Futebol de Braga, em reunião realizada no passado dia 27 de Maio,
aprovou uma linha estratégica e
um plano de motivação para os
escalões de formação, tendo em
vista a participação de equipas
dos vários escalões nas Provas
Oficiais por si organizadas em
2020/2021.
Em comunicado enviado às redacções, a associação distrital
bracarense apresenta o plano,
que é dividido em vários pontos
que permitam organizar nas melhores condições as competições. O plano consiste em:
“a) Proceder quanto possível à
caracterização junto dos clubes
da situação pós-Covid19 e quais
as perspetivas de participação
das suas equipas em 2020/2021
b) Envolver nos critérios da
alínea a) a Direcção da AF Braga, Secretário-Geral, Departamento de Competições, Director
Técnico Regional, Marketing e
Comunicação, Dirigentes, Técnicos, Directores Desportivos,
Médicos, Enfermeiros, Técnicos
de Equipamentos dos Clubes,
bem como um Psicólogo e o
SRS do Distrito de Braga;
c) Nas acções a desenvolver,
com o envolvimento de todos os
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AF Braga está a preparar um plano para o regresso ao activo, da melhor forma, das competições das camadas jovens

atrás referenciados, dar conhecimento às Câmaras Municipais
para sensibilizar os Técnicos
destacados nos Agrupamentos
Escolares;
d) Sensibilizar os Dirigentes
dos Clubes e outros responsáveis para que, dentro do possível, procedam às regras de higiene e segurança que vierem a ser
implementadas pela Direcção-Geral da Saúde, sabendo das di-

ficuldades das mesmas;
e) Sensibilizar os Dirigentes
dos Clubes para, junto dos pais
dos atletas, demonstrar a importância da atividade física e desportiva, quer no crescimento
desportivo, humano e social,
evitando que os jovens enveredem por “outros caminhos”;
f) Não sendo possível prever
qual a evolução da situação de
saúde provocada pela Pandemia,

devemos todos nós (Associação,
Clubes, etc.) quando assim for
possível iniciar a retoma da atividade, respeitando as recomendações das Autoridades competentes”.
Após a reunião, o presidente da
Associação de Futebol de Braga,
Manuel Machado, deixou uma
mensagem aos clubes envolvidos. “A saúde é, e deve ser, tratada como a mais importante e

fundamental esfera da nossa vida. O desporto, não sendo o
mais importante nas nossas vidas, é fundamental para o bemestar de todos, revestindo-se de
vital importância para a evolução da sociedade, das comunidades do país e do mundo. Assim,
reconhece-se que:
1 -A actividade física e desportiva proporciona aos jovens uma
condição física e mental saudável que prevalece ao longo da
vida;
2 -O contacto social, cultural e
humano são factores decisivos
para fundamentar os ainda precários valores da ética, da tolerância e da solidariedade nos jovens;
3 -Para que estes valores voltem a ser desenvolvidos e melhorados, através das competições, cada um, e todos nós,
temos a responsabilidade de observar e respeitar as regras da
DGS. Só assim venceremos este
adversário covarde e invisível,
para, logo que seja possível, devolver a alegria e a felicidade a
todos os agentes desportivos e
adeptos, mas, muito especialmente, a todos os atletas, com o
foco muito particular nos nossos
jovens e seus familiares.
Façamos todos a nossa parte,
tenhamos confiança e motivação!”, referiu o presidente.

Publicidade

§breves
Regresso

AF Braga

Depois de dois meses de encerramento, o grupo de apoio ao Sporting Clube de Braga, As Braguinhas
vai reabrir a sua sede na próxima
segunda-feira, convidando os sócios e adeptos do clube a fazerem
uma visita, uma vez que o espaço
reabre com todas as condições de
seguindo as orientações emanadas
pela Direcção-Geral da Saúde. A
pensar no regresso da I Liga, As
Braguinhas informam que o espaço
tem todas as condições para assistir
aos jogos do SC Braga.

A ACDRSS de Pico de Regalados
apresentou ontem o novo treinador
principal da equipa sénior para a
temporada 2020/2021. Alfredo Pimenta, de 43 anos, é o técnico escolhido para liderar a equipa no regresso aos campeonatos da Associação Futebol de Braga. Fredo, como é por todos conhecido é uma
lenda viva do clube e uma referência no futebol da região, onde fez
inúmeros golos e conquistou vários
títulos ao longo dos seus 25 anos de
carreira.

Braguinhas
reabrem a sede

Pimenta treina
o Pico de Regalados
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Associação de Voleibol de Braga
pede “medidas excepcionais”

ASSOCIAÇÃO bracarense juntou-se a mais entidades num pedido ao secretário de Estado da Juventude
e Desporto, no sentido de debater medidas excepcionais para a retoma da actividade na modalidade.
VOLEIBOL

| Redacção |

As Federação de Andebol de
Portugal, Federação Portuguesa
de Basquetebol, Federação Portuguesa de Futebol, Federação
de Patinagem de Portugal e Federação Portuguesa de Voleibol
enviaram uma carta ao Secretário de Estado da Juventude e
Desporto (SEJD), João Paulo
Rebelo, a solicitar uma reunião
para debater “medidas excepcionais na área do desporto e a retoma da actividade”, e na qual declaram também rever-se e demonstram solidariedade “com as
propostas que têm sido apresentadas pelo Comité Olímpico de

Portugal”, no contexto da pandemia da Covid-19. Na agenda
da reunião, as entidades que assinam a carta debater os temas:
1. Calendário para o regresso
às actividades - para que possa
ser definido um calendário para
o gradual regresso à actividade
desportiva de forma segura;
2. Medidas de prevenção para a
prática desportiva nos pavilhões
e ao ar livre - as Federações informam estar a trabalhar em
equipa com o intuito de apresentar propostas de normas para o
regresso à actividade - ao ar livre e em pavilhão;
3. Programa Adaptar - o Desporto não pode ficar de fora - é
solicitada a aplicação ao Des-

porto de um Programa Adaptar
(existente para apoiar as microempresas e as pequenas e médias empresas), adequado à realidade das organizações desportivas e gerido pelo IPDJ;
4. Exame médico-desportivo as Federações pretendem clarificar a aplicação do definido no
Artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 18A/2020, de 23 de Abril, no que à
suspensão da obrigação de renovação dos Exames Médico-Desportivos diz respeito, nomeadamente o período e em que termos se aplica tal suspensão;
5. Ao nível dos Contratos-Programa celebrados e/ou em processo de celebração - em causa
estão os encargos com a desloca-

ção, por via aérea, entre o território continental e as Regiões
Autónomas, entre outras matérias desta área;
6. Outras medidas - é considerado fundamental que a SEJD
e/ou o IPDJ lancem uma campanha de comunicação que combata o receio de contaminação, que
poderá persistir e motive os
agentes das diferentes modalidades a retomarem a actividade e
que minimize as apreensões dos
seus familiares;
7. Ao nível das medidas já
existentes - as Federações pretendem discutir matérias que se
colocam ao nível dos benefícios
de índole fiscal ou de contribuições sociais.

§breves
Canoagem
Equipa olímpica estagia
em Terras de Bouro
Usufruindo das excelentes condições naturais do nosso concelho e
utilizando para o efeito a Marina
de Rio Caldo, está a decorrer, até dia
29 de Maio, o estágio de preparação da equipa nacional olímpica de
Kayak Masculino. Além do técnico
nacional, Rui Fernandes, estão também presentes os atletas Emanuel
Silva, João Ribeiro, Messias Batista
e David Varela.

Basquetebol
Carlos fechas continua
no comando do Vitória
Carlos Fechas vai continuar à frente
da equipa sénior masculina de basquetebol do Vitória SC, clube que
milita no Campeonato da Liga Placard. Ele que assumiu a equipa no
início da época, vai dar continuidade ao projecto. De referir que o Vitória SC tinha assegurado a presença na ‘Final-Four’ da Taça de Portugal e ocupava a 5.ª posição, em
igualdade com a Oliveirense.
Publicidade
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Recolha de Sangue do DKC reuniu
mais de seis dezenas de pessoas

Futsal
FPF no grupo
que prepara regresso
das modalidades

UM SUCESSO! Assim se pode considerar a campanha de recolha de sangue organizada pelo Darque
Kayak Clube, que teve os seus amigos a marcarem presença nesta iniciativa solidária.
CANOAGEM
| Redacção |

Objectivo cumprido. Com a fasquia alta, mas com uma vontade
férrea de conseguir o máximo
numero de dadores possível para
responder à falta de sangue, foram estes que num grande gesto
de solidariedade responderam à
chamada do Darque Kayak Clube (DKC) e da Associação de
Dadores de Sangue da Meadela.
Dos 60 inscritos, cerca de 50
compareceram para doar sangue. Alguns dadores, por motivos profissionais e de saúde apesar de inscritos não puderam
comparecer. A associação juvenil vianense sediada em Darque
mais uma vez trabalhou no âmbito da solidariedade social, tentando ser útil à comunidade.
Também foram muitos os atletas do DKC que responderam à
recolha de sangue, se bem que
noventa por cento dos atletas da
DKC não tem 18 anos e por isso
não pôde contribuir.
Ficou o exemplo dos atletas e
dos directores para com os atletas mais novos.
O presidente da DKC, Américo
Castro, deu o exemplo e foi um

DR

Presidente do clube, Américo Castro, e vários atletas deram o exemplo

dos dadores. O último do dia.
O Centro de Canoagem foi pequeno para a fila que se foi formando durante a tarde do dia 22
na sede do Darque Kayak Clube.
Com seis cadeiras para recolha
de sangue instaladas no ginásio
principal, o trajeto de recolha de
sangue precaveu as medidas de
prevenção relativamente à Covid-19, nomeadamente o espa-

çamento social, a marcação de
hora, a distribuição de senhas, o
primeiro atendimento exterior, a
medição de temperatura à entrada, a utilização de máscaras, se
bem que todo o ginásio estava
bem ventilado com o espaço
completamente aberto para o exterior. Dois espaços, gabinete
médico e sala de monitores foram utilizados para as consultas

preliminares.
Para a DKC foi uma experiencia enriquecedora, com muita
aprendizagem e com um agradecimento muito especial para a
solidariedade dos dadores.
De referir que a maior parte
dos dadores acorreu a este bonito gesto pela primeira vez. O que
potencia o número de dadores a
nível nacional.

Documento está a ser elaborado

FPA prepara ‘Programa de Retorno à Competição’
ATLETISMO
| Redacção |

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) está a preparar um
Programa de Retorno à Competição. O documento está a ser
elaborado com a colaboração da
Direcção Técnica Nacional e da
Direcção Técnica Regional, tendo em consideração todas as
normas e recomendações das várias entidades nacionais e internacionais e vai ao encontro das
orientações mais recentes estipuladas pela Direcção-Geral da
Saúde (DGS) para a utilização
de recintos desportivos e para a

realização da prática desportiva.
Neste momento, o documento
encontra-se na fase de discussão
técnica, na qual estão a ser recebidos os contributos das Associações de Atletismo Distritais e
Regionais, tendo terminado há
pouco uma reunião que contou
com a participação dos Treinadores Nacionais e dos Directores
Técnicos Regionais das 22 Associações de Atletismo, num fórum alargado, com mais de 40
participantes.
Esta foi a segunda reunião com
a participação da Direcção Técnica Nacional e da Direcção
Técnica Regional, sendo que es-

tá agendada já uma terceira reunião com a participação destas
entidades; para posteriormente
ser realizada uma reunião com
os presidentes das Associações
de Atletismo, após a qual se chegará ao Programa definitivo a
implementar.
“O nosso programa de retoma
visa tocar em todos os domínios
do atletismo português. Pretendemos que seja um programa
progressivo, dividido por fases e
focado em alcançar a nossa normalidade desportiva e social”,
destaca o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo,
Jorge Vieira.

E acrescenta: “Trata-se de um
trabalho de fundo que irá projectar a nossa modalidade, com a
dificuldade de estar a ser elaborado num tempo de incerteza e
imprevisibilidade”.
Durante todo este processo, a
Federação Portuguesa de Atletismo estará atenta às orientações emanadas dos órgãos decisores, com os quais mantém uma
linha de diálogo aberta. A segurança e o desenvolvimento e
promoção do atletismo serão
sempre os objetivos na base destas e de futuras recomendações
da Federação Portuguesa de
Atletismo.

A Federação Portuguesa de Futebol
(FPF), através do futsal, passou a
integrar o grupo das modalidades
de pavilhão, que tenta alcançar
condições que viabilizem a retoma
das competições.
Juntamente com as federações de
andebol, basquetebol, patinagem e
voleibol, vai trabalhar-se numa proposta conjunta e que será entregue
às autoridades. “O grupo de trabalho pretende articular com as autoridades sanitárias as condições indispensáveis que viabilizem o regresso da actividade, numa primeira fase ao ar livre e posteriormente
em recinto fechado. A inclusão neste grupo do futsal, sendo um desporto ‘indoor’, faz todo o sentido e é
muito bem acolhida por todas as
federações”, pode ler-se, em comunicado. Fernando Gomes destacou
“a importância das várias federações estarem alinhadas quando os
interesses são comuns” e agradeceu
“aos vários parceiros federativos a
disponibilidade demonstrada para
acolherem o futsal neste grupo”.

Feminino
Federação garante
verbas de apoio à liga
feminina e de futsal

A direcção da Federação Portuguesa de Futebol decidiu pagar verbas
de apoio aos clubes da liga feminina de futebol e da liga de futsal,
apesar de os campeonatos não terem sido concluídos. As verbas referentes à primeira volta já tinham sido pagas. Agora, a FPF irá proceder
ao pagamento dos valores respeitantes à segunda volta e finais, permitindo, em alguns casos, a entrada de dezenas de milhares de euros
nas contas dos clubes.

Feminino
Sta. Luzia prepara
nova temporada
O Sta. Luzia encontra-se a preparar
a nova temporada, tendo acertado
a renovação com o treinador Manuel Ventura e com quatro jogadoras, tendo assegurado quatro reforços. Danielle Oliveira, Carla Vanessa,
Mara Soares e Ana Catarina Almeida continuam na equipa, sendo que
de caras novas já foram anunciadas
Mariana Marques (ex-Póvoa Futsal), Carina Santos (ex-Lusitânia
Lourosa), Joana Cardoso e Elisabete
Faria (ex-Póvoa Futsal).
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Prioridades da “Próxima Geração EU”

O

Quadro Financeiro Plurianual
2021-2027 e o Plano de Recuperação da UE desempenharão um
papel crucial para a revitalização e recuperação económica europeia. Complementando os esforços nacionais, o orçamento da UE ocupa um lugar único para
estimular uma recuperação socioeconómica justa, reparar e revitalizar o mercado
único, garantir condições de concorrência
equitativas e apoiar os investimentos urgentes, nomeadamente as Transições
Ecológica e Digital, que constituem a
chave da futura Prosperidade e Resiliência da Europa.
Perante o agravamento da situação económica, os eurodeputados adotaram uma
resolução onde defendem a necessidade
de uma ação rigorosa e decisiva por parte
da Europa.
Os deputados ao Parlamento Europeu
assim como alguns dos líderes dos Estados-Membros defenderam que os fundos
de recuperação deveriam ser canalizados
para aqueles que foram mais afetados pela crise. Pretende-se que a maior parte dos
fundos seja desembolsada sob a forma de
subvenções (fundo perdido), tendo em
conta as preocupações atuais de que os
empréstimos possam piorar a situação financeira dos Estados-Membros mais atingidos pela crise.
A Comissão Europeia fez a apresentação da sua proposta para o importante
Plano de Recuperação de resposta à crise
atual (Next Generation EU - Próxima Geração UE), uma resposta ambiciosa e que
foi de encontro aos apelos de vários Estados-Membros, do Parlamento Europeu e
que integrou a proposta conjunta da Alemanha e da França.
Para assegurar que a recuperação é sustentável, equitativa, inclusiva e justa para
todos os Estados-Membros, a Comissão
Europeia propõe criar um novo instrumento de recuperação, Next Generation
EU, com um orçamento de 750 mil milhões de euros, integrado num orçamento
de longo prazo da UE robusto, moderno e

PROPRIETÁRIO E EDITOR
Arcada Nova – Comunicação, Marketing e
Publicidade, SA. Pessoa colectiva n.º 504265342.
Capital social: 150 mil €uros.
N.º matrícula 6096 Conservatória do Registo
Comercial de Braga.
SEDE Praceta do Magistério, 34, Maximinos, 4700 222 BRAGA. Telefone: 253309500 (Geral)

renovado. Além desta verba, outros reforços propostos e orientados para o orçamento de longo prazo da UE para 2021-2027, elevarão o total do orçamento da
UE para 1,85 biliões de euros.
Os fundos recolhidos para o plano Próxima Geração UE serão investidos em 3
pilares:
1. Apoio aos Estados-membros com
investimentos e reformas:
Um novo Mecanismo de Recuperação e
Resiliência de 560 mil milhões de euros
permitirá conceder apoio financeiro a investimentos e reformas, incluindo no que
respeita às transições ecológica e digital e
à resiliência das economias nacionais, interligando-as com as prioridades da UE.
Este mecanismo será integrado no Semestre Europeu. Será dotado de um mecanismo de subvenções no valor máximo
de 310 mil milhões de euros e poderá
conceder até 250 mil milhões de euros em
empréstimos. O apoio será disponibilizado a todos os Estados-Membros, mas
concentrar-se-á nos mais afetados e onde
as necessidades de resiliência mais se fazem sentir.

Ao abrigo da nova Iniciativa REACTEU, conceder-se-ão, até 2022, 55 mil milhões de euros adicionais dos atuais programas da política de coesão, com base
na gravidade dos efeitos socioeconómicos da crise, incluindo o nível de desemprego dos jovens e a prosperidade relativa
dos Estados-Membros.
A proposta de reforçar o Fundo para
uma Transição Justa com 40 mil milhões
de euros ajudará os Estados-Membros a
acelerar a transição para a neutralidade
climática.
O Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural beneficiará de um reforço de 15 mil milhões de euros para ajudar as zonas rurais a efetuar as alterações
estruturais necessárias, em consonância
com o Pacto Ecológico Europeu, e a alcançar os objetivos ambiciosos ligados à
Estratégia de Biodiversidade e à Estratégia Do Prado ao Prato, recentemente
apresentadas.
2. Relançar a economia da UE através
dos incentivos aos investimentos privados:
Um novo Instrumento de Apoio à Sol-
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vabilidade mobilizará recursos privados
para apoiar urgentemente empresas europeias viáveis nos setores, regiões e países
mais afetados. Poderá estar operacional já
em 2020 e terá um orçamento de 31 mil
milhões de euros, com o objetivo de desbloquear 300 mil milhões de euros de
apoio à solvabilidade das empresas de todos os setores e de as preparar para um
futuro mais limpo, digital e resiliente.
Melhorar o InvestEU, o emblemático
programa de investimento da Europa, afetando-lhe 15,3 mil milhões de euros para
mobilizar o investimento privado em projetos em toda a União Europeia.
Um novo Mecanismo de Investimento
Estratégico integrado no InvestEU para
gerar investimentos até 150 mil milhões
de euros para estimular a resiliência em
setores estratégicos, nomeadamente os
que estão ligados à transição ecológica e
digital, e as cadeias de valor fulcrais no
mercado interno, graças a uma contribuição de 15 mil milhões de euros do Next
Generation EU.
3. Abordar as lições da crise:
Um novo programa de saúde, o
EU4Health, para reforçar a segurança sanitária e prever futuras crises sanitárias,
com um orçamento de 9,4 mil milhões de
euros.
Um estímulo de 2 mil milhões de euros
do Mecanismo de Proteção Civil da
União – rescEU, que será alargado e reforçado para permitir à União prever e dar
resposta a futuras crises.
Um montante de 94,4 mil milhões de
euros para o Horizonte Europa, que será
reforçado para financiar investigação vital no domínio da saúde, da resiliência e
das transições ecológica e digital.
O apoio aos parceiros globais da Europa
será reforçado pela afetação de 16,5 mil
milhões de euros adicionais à ação externa, incluindo a ajuda humanitária.
Reforçar-se-ão outros programas da UE
para alinhar plenamente o futuro quadro
financeiro com as necessidades de recuperação e as prioridades estratégicas.
Nota: Os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
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de Direito da Universidade do Minho

Rendimento Universal Garantido

A

recuperação pós-Covid 19 tem
estado no centro das preocupações de todos. E bem. Diria que
trata-se do tema existencial que presentemente e nos próximos tempos determinará as nossas vidas. Muita esperança se
tem, igualmente, depositado na ação das
Instituições europeias; em grande medida, a crise que vivemos é o mais duro desafio à viabilidade próxima do projeto de
integração. E- repare-se – as ondas de
choque do Brexit diluíram-se na pandemia. De resto, tudo se diluiu na pandemia….
Há algumas notas que importa termos
presentes, como enquadramento da nossa
discussão existencial: assim, o efeito da
pandemia faz-se sentir efetivamente de
uma forma universal. Sob o ponto de vista económico, advinha-se não uma mera
crise ou recessão (com reflexos na retração do PIB) mas uma alteração (mais ou
menos dolorosa) de paradigmas de vida.
A economia funciona, porém, não de forma suficiente para garantir a satisfação
das necessidades (já) sentidas. Se a nossa

A

manhã comemora-se
mais um Dia Mundial
Sem Tabaco. Este ano,
e porque vivemos atualmente a
pandemia do SARS-CoV2, decidimos abordar a interação entre o tabagismo e esta doença,
COVID-19.
Apesar do impacto do tabagismo na transmissão do novo coronavírus e na gravidade e mortalidade
associadas
à
COVID-19 não estar, ainda,
completamente esclarecido, a
Sociedade Portuguesa de Pneumologia emitiu, recentemente,
uma revisão da evidência disponível até à data.
Esta informação reforça o risco acrescido de infeções (incluindo as causadas por vírus)
nos fumadores dado o consumo
de tabaco diminuir a capacidade de defesa do organismo. A
mais recente revisão da Organização Mundial de Saúde refere
que os fumadores têm maior
probabilidade de desenvolver
doença grave por COVID-19
que os não fumadores. De fac-

referência for o passado (entenda-se,
aquilo que sucedia há 3 meses atrás), então, o funcionamento económico é manifestamente insuficiente; inexistente, em
certos setores. Isso levará necessariamente a uma reformulação de sistema e do capitalismo.
Correr atrás do passado, atrás de uma
alegada normalidade (que dificilmente,
em toda a sua plenitude regressará às nossas vidas futuras) é uma ilusão perigosa…. Temos que acudir às situações prementes, tentar reestabelecer um quadro de
vida, por enquanto, o mais parecido com
esse passado; porém, sabendo que definitivamente ele nunca mais voltará. Logo,
temos que pensar, consequente e operativamente, em cenários diferentes que se
implantarão num prazo muito mais curto
do que aquele que projetávamos há pouco
tempo atrás. Na realidade, a digitalização
crescente será uma das vias para o restabelecimento da economia, para um funcionamento económico capaz de produzir
riqueza suficiente para suprir as necessidades. Exponenciá-la, mesmo. Porém, is-

so significará também mudanças estruturais nas relações e nas formas de trabalho,
na mobilidade das pessoas, na assistência
social que os Estados (com ou sem a ajuda da União) terão que garantir. Isso, por
exemplo, aumentará exponencialmente o
desemprego, de uma forma estrutural e irremediável.
Certos aspetos da globalização serão retardados. Haverá menos cosmopolitismo
(menos crescimento urbano) e, de um
modo geral, um certo empobrecimento
generalizado. O nosso nível de “bem estar” fragilizar-se-á, comparativamente
com o que tem sucedido, em termos gerais, até agora.
Os fundos europeus que se anunciam
poderão ajudar a reconstrução e sobretudo, a mudança de paradigmas de vida,
competindo às autoridades nacionais
aproveitá-los bem e exponenciar os respetivos efeitos….
Isso, na realidade, só será alcançado
com imaginação. Com ousadia e com medidas inovadoras, para tempos também
eles novos….

Há várias propostas, tópicos de discussão e de políticas públicas que poderão ter
agora o respetivo campo de implementação. Ou, no mínimo, de experimentação.
Uma delas – que já tem sido discutida
doutrinalmente – é a criação de um Rendimento Universal Garantido. Todos teriam direito a um apoio igual do Estado.
Uma espécie de ordenado à cabeça, para
fazerem o que quiserem…Desde logo,
para suprir necessidades básicas para
quem for mais afetado pelos efeitos da
pandemia. Uma medida com efeitos sociais imediatos e igualmente aceite pelo
pensamento liberal. Na realidade, como
não há almoços grátis, isso significaria
uma possibilidade/contrapartida para os
Estados de, pelo menos, não expandirem
a sua presença direta (e burocrática) no
campo da assistência social – preservando-se simultaneamente a liberdade individual e a responsabilidade de cada um.
Tem muitos “prós” e “contras”… mas é
de medidas diferentes que precisamos,
pelo menos, para refletir política e proficuamente.

Dia Mundial Sem Tabaco
to, já durante o surto prévio de
outro coronavírus, o MERS
(Middle East Respiratory Syndrome), identificado em 2012, a
taxa de mortalidade foi, também, superior nos fumadores.
Mesmo com a infeção por Influenza (o vírus da gripe “normal”) os fumadores têm 34%
maior probabilidade de desenvolver sintomas e apresentam
maior risco de internamento
hospitalar.
Adicionalmente, o consumo
de tabaco é um conhecido e importante fator de risco para o
desenvolvimento de várias
doenças respiratórias crónicas,
como a bronquite, asma ou
doença pulmonar obstrutiva
crónica, assim como doenças
cardiovasculares, diabetes e
cancro. Nunca é demais enfatizar que, por si só, as pessoas
com doenças crónicas correm já
um risco acrescido de doença

ANA LUÍSA VIEIRA
E MARIA ANTÓNIA GALEGO

Pneumologistas do Hospital de Braga

Voz à Saúde
grave e mortalidade por COVID-19, sendo que o tabaco aumenta ainda mais este risco.
É, ainda, importante referir o
papel do tabagismo a nível da
transmissão do vírus - o contacto frequente entre mão e
boca/rosto e a partilha de tabaco e seus produtos são fontes
conhecidas de infeção, tornando, por isso, os fumadores mais
suscetíveis à doença. Acresce
ainda que o uso de cachimbo de
água ou cigarro eletrónico acar-

reta exalação de gotículas de
vapor que transportam o vírus,
o que representa também um
risco para a sua transmissão. É
recomendável que, se tiver
mesmo de fumar, evite estas
formas de consumo bem como
o consumo em grupo.
Mais informações sobre a relação entre tabagismo e o novo
coronavírus são esperadas; no
entanto, a evidência científica
disponível sugere uma associação entre o consumo de tabaco
e a gravidade da COVID-19.
A recente pandemia veio modificar os nossos hábitos e rotinas e colocar-nos novos desafios, aos quais os fumadores
foram particularmente sensíveis. Para muitos, a ansiedade e
a apreensão geradas pelo confinamento físico e o isolamento
social necessários levou ao aumento do consumo diário. No
entanto, para outros, impulsio-

nados pelo risco e gravidade da
doença, este período representou o momento para terminar
esta dependência, com ou sem
ajuda.
Se fuma porque não aproveitar o contexto atual como uma
janela de oportunidade para
deixar de fumar? Se tem alguém próximo que fuma, porque não apoiá-lo(a) neste processo?
Deixar de fumar tem benefícios para a sua saúde e para toda a comunidade (tendo em
conta a provável redução do risco de transmissão comunitária).
Estão disponíveis linhas de
contacto telefónico (Linha Saúde 24), programas online/apps
de apoio e consultas de cessação tabágica nos centros de saúde e nos hospitais (isentas de taxas moderadoras) que oferecem
terapias farmacológicas e não
farmacológicas com evidência
científica demonstrada.
Não desista de cuidar de si.
Hoje é o dia para deixar de fumar!
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Ideias

E tudo o mais que a seguir se verá...

A

inda estamos todos vivendo os
problemas e as dificuldades causadas pela presente pandemia, e
sofrendo bem dolorosamente toda a angústia e o sobressalto de um Amanhã que
se desconhece, mas continua-se a olhar
para os números e dados da DGS e a atender às notícias que nos chegam de todo o
mundo com a expectativa e a esperança
de algo de bom que nos alegre a alma. É
que afinal, diga-se o que se disser, ainda
não se vê nenhuma luz ao fundo do túnel,
seja o “lampejo” dum medicamento que
produza efeitos sobre o vírus ou um “relâmpago” de alegria e cor que se solte de
uma vacina que se descubra e acabe de
vez com a pandemia.
E isto porquanto o que se vem vendo e
ouvindo é sempre “mais do mesmo”, em
números e imagens chocantes de um
mundo de máscaras, de caixões e mais
caixões, de muita fome e desespero, de
pessoas de cabeça perdida e em aflição,
dor, lágrimas e gritos, de muito caos e caras de caso em todo o mundo e por todo o
lado, apesar das loucuras de muitos e das
teimosias e burrices de outros. Porque a

pandemia mantém-se, o vírus continua à
solta, e não há estado de calamidade ou
emergência que dê cabo dele, pondo assim fim aos desconfinamentos e abrindo
as portas a uma vida mais ou menos normal.
Em Portugal, então, vive-se de momento o “entusiasmo” e a incerta esperança de
um retorno a uma vida que se quer mais
normal e menos pandémica, e até ocorrem casos, episódios e intervenções políticas que quase nos transportam a um passado saudoso se Azambuja não continuasse a “marcar” o vírus, se o governo
mostrasse “ter mão” e “disciplina” nos
grupos de bairro que cercam Lisboa, nos
peticionários de asilo político e outros desordeiros que perturbam e assustam, se a
“polícia” fosse mais atuante e esquecesse
os vídeos e se os políticos “profissionais”
da “porcaria” da política democrática esquecessem seus interesses pessoais e pensassem mais nos outros e no país. As eleições estão ainda longe, e não bastam as
passeatas e as incursões de “candidatos” a
isto e àquilo e dos “habitués” do poder e
dos cargos políticos com conversas, “pa-

leio de chacha” e muitos sorrisos e acenos
para levar as pessoas aos antigos hábitos,
às compras, a uma retoma da economia,
por mais almoços que se façam e pastéis
que se comam. Todo o mundo sabe e sente que a pandemia continua a pairar e o
medo a dominar, que as medidas tomadas
não chegam para apagar e fazer esquecer
o descalabro de uma economia e de um
país parado, em que falta dinheiro, há empregos que se perderam, rendimentos que
se foram, turistas que desapareceram,
aviões parados, fronteiras fechadas, “negócios” que se perderam, confinamentos,
medidas que “atrasam” e “atrapalham”,
muitos “controlos” de trânsito, drones no
ar, para já não se falar já nos “semáforos”
pensados pelo Matos Fernandes para as
praias, mesmo que o “vermelho” signifique só o que ele pensa. O problema
maior é que continua a haver medo, muito medo, e sobretudo porque as pessoas se
sentem inseguras, não têm dinheiro para
ir às compras, para comer, passam fome,
temem perder o “resto” do seu emprego,
se ainda o têm, e vivem a angústia e a aflição do desconhecimento do futuro, que

até pode ser uma loucura e de todo o tamanho.
Lá fora continuam as loucuras e as barbaridades do Bolsonaro, do Trump, do
presidente da China, do Putin e dos outros
“donos” do mundo, e a corrupção e as
“brincadeiras” dos políticos continuam a
alimentar os media. Parece que o Carlos
Alexandre sempre vai acabar a instrução
dos Los Angels numas salas da judiciária,
as procuradoras do DCIAP vão dar acusação contra o “dono disto tudo”, o Ivo Rosa continua a apreciar a quarentena do vírus, que favorece os interesses do Sócrates, e está quedo e mudo, os magistrados políticos e “governantes” Mário Morgado (na Justiça) e o Antero Luís (na Administração Interna) continuam cada vez
mais “embrulhados” e “envolvidos” na
política e alheados dos interesses da Justiça e do direito, em que foram formatados.
Curioso é saber-se que o primeiro parece
querer acabar com o Tribunal de Instrução junto do DCIAP, e com a figura e o
trabalho do Carlos Alexandre, que incomoda muita gente, inclusive, imagine-se,
o presidente do STJ.

Como resolver um conflito de comércio eletrónico

O

comércio eletrónico
tem tendência para
continuar a crescer,
mesmo agora com a economia a
retrair-se. Todos sabemos que o
comércio eletrónico (Ecommerce) tem conhecido um forte
crescimento nos últimos anos.
Por força da pandemia da Covid-19, esse crescimento acentuou-se neste ano de 2020. Claro
que neste momento, há áreas em
que esse crescimento é particularmente evidente: produtos de
saúde, comércio alimentar e eletrónica, são alguns exemplos.
O Ecommerce não cresce mais
porque existe ainda da parte dos
consumidores uma (justificada)
falta de confiança.
Na verdade, se o bem adquirido é entregue trocado ou danificado, se o preço a pagar for afinal superior ao anunciado pelo
vendedor, se o produto for contrafeito, ou se o comprador paga
por um bem que nunca recebe,
todas estas razões deixam qualquer um de pé atrás. Mais ainda
se não se conseguir resolver o

problema.
O CIAB-Tribunal Arbitral de
Consumo tem recebido algumas
queixas no âmbito do Ecommerce nas últimas semanas. Vejamos dois exemplos:
Face à situação de pandemia,
perante a falta de máscaras nos
circuitos comerciais nacionais,
um consumidor resolveu adquirir um conjunto de máscaras de
proteção num site de Internet.
As máscaras vinham da China.
O consumidor pagou os 38€ pedidos, com a promessa de entrega em quatro dias. Até agora as
máscaras não chegaram e a empresa não dá qualquer resposta
ao consumidor, mas continua a
promover as vendas na Internet.
Embora o consumidor tenha ficado desolado, tratando-se de
um valor relativamente reduzido
o prejuízo sofrido não foi muito
grande.
Já não é o caso da segunda situação. Aqui, o consumidor adquiriu um computador portátil a
uma empresa que promove a
venda de material informático

FERNANDO VIANA

Jurista e Diretor Executivo
do Tribunal Arbitral de Consumo

Escreve quem sabe

na Internet. Fez várias pesquisas
e naquele site o preço anunciado
era imbatível. Pagou os 1.800€
pedidos, com a promessa de entrega em menos de 15 dias. A
única coisa que recebeu foram
desculpas esfarrapadas: o modelo de computador escolhido esgotara. Sugeriram a aquisição de
outro, mas o consumidor ainda
tinha de pagar mais 400€. Perante a recusa, comprometeramse a devolver o preço. Pediram o
IBAN para efetuar a transferência, mas tal nunca aconteceu.
Agora já nem respondem.

Consciente destes problemas
que afetam seriamente a credibilidade do Ecommerce, a Comissão Europeia criou em 2016
uma Plataforma Eletrónica à escala da União Europeia, exclusivamente voltada para a resolução de conflitos de consumo
resultantes do comércio eletrónico (Plataforma RLL).
Pode ser acedida no endereço
eletrónico colocado entre parêntesis (https://ec.europa.eu/consumer/odr/main/). Tem as seguintes características:
- Destina-se exclusivamente à
resolução de conflitos de consumo resultantes do comércio eletrónico (B2C); - Tem de ter como partes, como queixoso, um
consumidor e, como contraparte, uma empresa que se dedica à
venda ou prestação de serviços
através da Internet, ambos domiciliados na União Europeia
(eventualmente até no mesmo
país); - A plataforma web pode
ser acedida em qualquer língua
comunitária e não tem quaisquer
custos para os utilizadores; - o

seu funcionamento baseia-se na
utilização de um formulário eletrónico que, depois de preenchido, é remetido ao comerciante
tendo em vista a resolução da
questão; - prevê a intervenção
de uma entidade de resolução alternativa de litígios (RAL), como por exemplo o CIAB. Na
verdade, hoje existe em toda a
União Europeia, uma rede de
entidades de RAL que apoiam
os consumidores na resolução
dos seus conflitos de consumo.
Estas entidades são particularmente eficazes e céleres na resolução dos conflitos, a que acresce um funcionamento gratuito (é
o caso do CIAB) ou de valor reduzido. Porém, se estiverem em
causa empresas que funcionam
de forma fraudulenta, como no
caso dos exemplos apresentados, pouco se poderá fazer. Um
conselho: se resolver comprar
através da Internet não adquira a
empresas situadas fora do espaço comunitário. Estará menos
protegido e não poderá sequer
aceder à Plataforma RLL.
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NOGUEIRA, FRAIÃO E LAMAÇÃES
APARTAMENTO T4

Referência: 314180264

300.000€

12 ???????????
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ID:124391014-112 -

87.000€

C.E.:(NC) Moradia para restauro (ruínas) em Priscos.
Com terreno urbano de 1.800 m2 mais terreno
rústico de 4.506 m2, a 15 min. do centro de Braga.
Venha conhecer!

ID:124391005-485 -

715.000 €

C.E.:(B) Moradia individual com 4 quartos, localizada
na Encosta do Bom Jesus, a 5 min do centro
da cidade. Não perca a oportunidade de ter a casa
dos seus sonhos.

ID:124391052-12 -

214.900 €

C.E.:(C) Fantástica moradia T4, no centro de Tadim.
Constituída por R/C com garagem,
loja para comércio no 1º andar, habitação no piso
superior e sótão com amplas áreas.

ID:124391032-47 -

225.000 €

C.E.:(D) Moradia T4 de gaveto, com excelente
espaço exterior (em lote) de 490 m2 e cozinha
no exterior, junto à garagem, a 2 min. do centro
de Amares.
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Nortinloc
Investimentos & Locação, Lda.
tlf. 253 606 830 - 919 991 083
E-mail: geral@nortinloc.pt

Administração
de todo o tipo
de imóveis.
Se tem um imóvel
para administrar,
contacte-nos.

ARRENDA-SE
ESPAÇO PARA CONSULTÓRIO
Edificio da Clinica de São Lázaro.
Central, de facil acesso
e com muita luz direta. Visite!!!

Publicidade 27

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

VENDE-SE ou ALUGA-SE
1.000 metros de ARMAZÉM e 1.000 metros de ESCRITÓRIO
Avenida Santa Ana de Vimieiro (próximo do Parque Industrial de Celeirós)
Para mais informações: Tlf. 253 606 830 - Tlm. 919 991 083

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

ESCRITÓRIO
Centro Comercial Rechicho com 75m2,
dois wc´s, condominio incluído.

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

“Correio do Minho” 30/05/2020

MONTADOR
DE ESTORES

CASA DE
ACOLHIMENTO
DE IDOSOS

C/ carta de condução

TEM DUAS VAGAS

Precisa-se

253218118 I 919720981 // geral@luzisol.pt

TlM.: 928 078 315

VENDO
Terreno com cerca de
16.000 metros quadrados, com
parte da área com viabilidade
de construção, poço de água
na propriedade e tanque
antigo em pedra.
Local plano, calmo
e com vistas desafogadas
com excelentes acessos
e exposição solar.
Cervães - Vila Verde.
€ 90.000
Escritório c/ casa de banho,
ar condicionado e varanda
Norton de Matos
(centro de Braga).
€ 25.000

Favor ligar: 927 562 704

MUNICIPIO DA POVOA DE LANHOSO

FREITAS COSTA
& FILHOS, LDA.

AVISO
Discussão Pública
Aditamento ao Alvará de Loteamento N° 3/2002
Rua do Calais — Lote N.° 18 - Póvoa de Lanhoso
A Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 22º do Decreto-Lei n°
555/99, de 16 de dezembro e ulteriores alterações, que se encontra
aberto um período de discussão pública, pelo prazo de 10 dias
úteis, tendo por objetivo a aprovação de uma alteração ao alvará de
loteamento, designadamente, o Lote N. 18, sito em Rua do Calais,
fre-guesia e concelho de Póvoa de Lanhoso, em que a requerente
Paula Maria Ramos Teixeira, contribuinte n° 208687254, residente
para correspondência em Rua Maria da Fonte, n.° 94 -1.°, freguesia
e concelho de Póvoa de Lanhoso.
Durante o referido prazo, contado a partir da publicação do presente aviso na página da autarquia na Internet e jornal local,
poderão os interessados apresentar por escrito as suas reclamaçôes, observações ou sugestões e pedidos de esclarecimento
relativamente à pretendida operação urbanística, as quais serão
posteriormente objeto de resposta fundamentada perante aqueles
que invoquem, designadamente:
a) A desconformidade com instrumentos de gestão territorial eficazes;
b) A incompatibilidade com planos, programas e projetos que
devessem ser ponderados em fase de elaboração;
c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares
aplicáveis;
d) A eventual lesão de direitos subjetivos;
Mais se torna público o processo respeitante à operação de loteamento, acompanhado de informação técnica elaborada pela respetiva Divisão Municipal, se encontra disponível para consulta, da
Divisão de Gestão Urbanística, sita na Avenida da Republica no
Edifício dos Paços do Concelho da Póvoa de Lanhoso.

Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, 12 de Maio de 2020
O Vereador do Pelouro
André Miguel Rodrigues

Construção Civil e Obras Públicas

ADMITE
€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€
FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS
* Imóveis: Compra / Venda/ Medição
* Automóveis. Compra / Venda
* Penhorista: Ouro / Prata/ Relógios/ Pedras Preciosas
* Antiguidades / Obras de arte
* Créditos: Pessoais / Automóvel/ Habitação

ENGENHEIRO
DE CONSTRUÇÃO
CIVIL
c/ experiência em Direcção de Obra
e Autos de Medição

POSSIBILIDADE DE VENDA COM OPÇÃO DE COMPRA!
MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO...
Av. Dr. Porfírio da Silva, n.º 284, 4715-086 Braga
(semáforos da BP, 31 de Janeiro )
Ligue já: 967200625 ou 253615311 statusmoneylda@gmail.com
STATUSMONEY... Porque dinheiro não é problema...
É a solução!!

Telf.: 253 606 830 | Tlm.: 919 991 083
geral@freitascosta.pt
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OPORTUNIDADES
AUDI A6 AVANT 2.0 TDI ULTRA
150CV S-TRONIC

VW PASSAT VARIANT 2.0 TDI
110CV CONFORT

TOYOTA PRIUS 1.8 HSD
HYBRIDO GNC

Nacional 2015
Caixa Auto - GPS - Xenon

Nacioanl 2009
Excelente estado

Nacional 2014
KIT BRC de Gás Natural Comprimido

SKODA SUPERB 2.0 TDI 150CV
DSG STYLE

NISSAN LEAF ACENTA ZERO
EMISSION

PEUGEOT 208 1.6 E-HDI
75CV STYLE

Nacional 2016
Full Extras Caixa DSG

Nacional 2015
Apenas 50 mil Km - Gar. 2023

Nacional 2016
Vidros Escurecidos Bluetooth

Morada: Rua da Lameira, 25 - Gualtar Braga- Junto ao Banco BPI Gualtar
Telef. 253 678 815 / 936 006 009 / 967 006 009
www.standrolar.com • geral@standrolar.com •Aberto ao Sábado todo o dia
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www.vciautomoveis.pt

LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA

Audi-A4-TDI-2013
104649Kms - 140cv -18.500€

BMW x3 2.0d - 184cv-2013
204052Kms-19.000€

Mercedes GLK 220CDI-2014
170cv-245134Kms-22.800€

Volvo XC60 draivE 2.4dcc - 2010
184cv - 176391Kms - 16.900€

Opel Astra Sport Tour 1.7 CDTI
2011 - 188891Kms-9.750€

Renault Megane 1.5cc-2010
110cv--174700Kms-7.850€

Zona Industrial de Sequeira: RUA DA VENDA, LOTE 5 - 4705-629 SEQUEIRA BRAGA
tlf./ 253 674 868 • tlm. 936 176 448 • 938 176 449 • 961297 417

vcivenda@gmail.com

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

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

BRAGA
Tlf. 253 300 500

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

Apenas 13.250€ - 12 meses garantia
Rua Padre Cruz, n.º 316 - Ferreiros
4700-236 BRAGA
Telefs.: 253 694 759 - 253 692 036 • Fax 253 694 759

REPRESENTANTE DAS PRESTIGIADAS MARCAS
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Publicidade

HORÓSCOPO
Carneiro
Amor: Pode receber uma proposta
inesperada do seu par. Seja feliz.
Saúde: Inclua frutos secos no lanche
da manhã e terá mais energia.
Dinheiro: Possível entrada inesperada
de dinheiro. A sorte está do seu lado.
Números da Sorte: 4, 17, 25, 38, 39,
47

TELEVISÃO
RTP 1
07:30
07:45
07:50
08:00
10:00
11:00
13:00
14:30
19:00
19:59
21:15
22:45
23:45
00:00
00:15
02:45
03:15

RTP 2

As Aventuras de Max - Magilika
Radar XS Extra
Desafio #FicoEmCasa
Bom Dia Portugal
Fim de Semana
Baviera Selvagem
Escola das Artes - O Filme
Jornal da Tarde
Aqui Portugal
O Preço Certo
Telejornal
Jogo da Caixa
Patrulha da Noite
O Mundo Não Acaba Assim
Tully
Dany Silva
Canções da Minha Vida
Não Me Sai da Cabeça
Anos a Viver Perigosamente

07:00
13:00
13:05
13:20
14:00
14:45
15:00
16:25
17:20
17:40
18:10
18:40
19:25
20:20
21:30
22:04
22:12

Euronews
Olá, Como Te Sentes?
Capitão Bíceps
A Ilha dos Desafios
Animais Quase Despidos
O Carlos Escolhe
O Mundo da Obesidade
Dez por Cento
Europa Minha
Biosfera
Faça Chuva Faça Sol
A Feira das Vaidades
Grandes Mentiras da História
Cuidado Com a Língua!
Jornal 2
Folha de Sala
Aniversário do Centenário
de Leonard Bernstein
23:50 Paixão

SIC
07:00
07:15
07:45
09:00
12:00
13:00
14:15
15:00
15:45
19:57
21:30
23:00
23:25
00:00
01:45
03:45

TVI
Marvel's Spider-Man
O11ZE
Uma Aventura
Olhó Baião
Nosso Mundo - Mountains,
Life Above the Clouds
Primeiro Jornal
Alta Definição
E-Especial
Cinema
Jornal da Noite
Olha por Mim
Quem Quer Namorar
com o Agricultor? - A Semana
Amor de Mãe
Terra Nossa
Cinema
Televendas SIC

06:15
07:00
08:00
09:00
12:00
13:00
14:30
19:00
19:57
21:45
23:00
00:15
01:30
02:45
03:00
03:45

Campeões e Detectives
O Bando dos Quatro
Detective Maravilhas
Inspetor Max
Querido, Mudei a Casa!
Jornal da Uma
Morangos Com Açúcar
Anti-Stress
Jornal das 8
Quer o Destino
Mental Samurai
Big Brother - A Semana
1000 à Hora
GTi
Havai: Força Especial
Saber Amar

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS
AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

Praça do Comércio, 47

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Avenida Barjona de Freitas, 147

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
MINHA FARMÁCIA T. 253 814 220

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
FERREIRA T. 253 482 477

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

Rua José Falcão ,53

Av. Abade Tagilde, 901

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

FAFE
MOURA T. 253 599 473

ARCOS DE VALDEVEZ
ST. BÁRBARA T. 258 514 090

PONTE DE LIMA
S. JOÃO T. 258 941 197

R. Montenegro, 191

R. Dr. Joaquim Carlos Cunha Cerqueira, 103

Largo de São João 4-8

VILA NOVA DE FAMALICÃO
BARBOSA T. 252 302 120

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

VIANA CASTELO
SIMÕES T. 258 822 208

R. Barão de Trovisqueira, 71

R. da Corredoura, 50

R. da Bandeira, 6-8

GUIMARÃES
LOBO T. 253 412 124

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

Av. de Londres, 284

Rua de Galvão s/n

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
PEREIRA & BARRETO T. 251 652 252

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

R. Conselheiro João Cunha, 45

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 220

BRAGA
MARTINS T. 253 267 371
Avenida Central, 22

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

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

VILA VERDE
MISERICÓRDIA T. 253 311 172
Praça da República, 11
Publicidade

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Touro
Carta do Dia: 2 de Espadas, que
significa Afeição, Falsidade.
Amor: Aceite o seu par tal como ele é.
Seja feliz.
Saúde: Vai andar mais cabisbaixa. Faça
caminhadas para recuperar energias.
Dinheiro: Poderá desenvolver um
projeto. Cuide dele com a maior
atenção.
Números da Sorte: 9, 14, 16, 24, 28,
37

Balança
Carta do Dia: A Morte, que significa
Renovação.
Amor: Desafie o seu parceiro para um
programa romântico em casa. Renove
o amor.
Saúde: Conviva com os amigos, encha
a sua vida de energias positivas!
Dinheiro: É provável que receba um
dinheirinho extra. Amealhe.
Números da Sorte: 4, 7, 21, 29, 36, 47
Escorpião
Carta do Dia: O Julgamento, que
significa Novo Ciclo de Vida.
Amor: Uma transformação positiva na
sua vida amorosa está para breve.
Saúde: Controle a ingestão de sal ou
terá problemas de tensão alta.
Dinheiro: É possível que lhe façam uma
nova proposta. Poderá mudar de vida.
Números da Sorte: 3, 8, 21, 29, 42, 45

Gémeos
Carta do Dia: 8 de Espadas, que
significa Crueldade.
Amor: Esqueça o passado de uma vez
por todas. Abra a porta à felicidade.
Saúde: Adie o envelhecimento e ganhe
saúde comendo abacate.
Dinheiro: No trabalho evite fazer aos
outros o que não gosta que lhe façam a
si.
Números da Sorte: 1, 18, 21, 24, 32,
43

Sagitário
Carta do Dia: Valete de Paus, que
significa Amigo, Notícias Inesperadas.
Amor: É provável que discorde da
opinião de alguém próximo. Calma!
Saúde: Se quer perder alguns quilos
faça exercício físico 30 minutos por
dia, todos os dias da semana.
Dinheiro: Possível novidade no campo
material. Os seus projetos correrão
bem.
Números da Sorte: 5, 7, 12, 19, 34, 37

Caranguejo
Carta do Dia: 8 de Ouros, que significa
Esforço Pessoal.
Amor: Faça um esforço para ouvir os
desejos da sua cara-metade.
Saúde: Possíveis dores nas
articulações. Tome um suplemento
vitamínico.
Dinheiro: Pondere fazer uma formação
online. Recicle conhecimentos.
Números da Sorte: 9, 18, 19, 25, 33,
47

Capricórnio
Carta do Dia: Rei de Paus, que significa
Força, Coragem e Justiça.
Amor: Seja criativa e surpreenda a sua
cara-metade. Fortaleça o amor!
Saúde: Mantenha-se hidratada. Beba
1,5 litros de água por dia.
Dinheiro: Poderá ter de resolver um
problema com um vizinho.
Números da Sorte: 7, 16, 23, 25, 37,
42

Leão
Carta do Dia: Valete de Ouros, que
significa Reflexão, Novidades.
Amor: Alguém próximo pode precisar
de carinho extra. Seja atenciosa.
Saúde: Tendência para dores de
cabeça. É conveniente que descanse
mais.
Dinheiro: Possíveis novidades no
campo material. Tudo correrá pelo
melhor.
Números da Sorte: 1, 5, 9, 23, 27, 42
Virgem
Carta do Dia: A Imperatriz, que significa
Realização.
Amor: Avalie se a sua relação está a
fazê-la feliz. Nunca desista dos seus
sonhos.
Saúde: Agasalhe-se bem à noite para
não se constipar.
Dinheiro: Dê o seu melhor, irá sentir-se
realizada. Siga sempre a sua intuição.
Números da Sorte: 9, 18, 23, 27, 29,
47

Aquário
Carta do Dia: 4 de Copas, que significa
Desgosto.
Amor: Evite discutir por tudo e por
nada. Afaste um possível desgosto.
Saúde: Tendência para dores de
estômago. Beba chá de erva-doce.
Dinheiro: Vigie as poupanças para não
perder dinheiro.
Números da Sorte: 7, 11, 26, 28, 39,
47
Peixes
Carta do Dia: 8 de Copas, que significa
Concretização, Felicidade.
Amor: Para uma relação ser equilibrada
há que dar e receber. Diga ao seu par
que sente falta de atenção. Seja feliz.
Saúde: É essencial que descontraia.
Enervar-se não leva a lado nenhum.
Dinheiro: Conte com a realização de um
desejo no plano material.
Números da Sorte: 2, 3, 17, 19, 25, 49
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964 131 762

SUDOKU

Trintona Gulosa.
Belo corpo, peito XXL,
boca gulosa, oral ao natural
profundo, 69, botão
de rosa, massagens
com acessórios
24 horas

MENINA
PORTUGUESA
Loira, peito grande, 30 anos.
Atende cavalheiros em privado
com higiene.
.

913 182 036

920 509 879

***
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Luana Peluda.
Toda meiguinha,
safada, lindo corpo,
rabão.
Faz tudo na cama.

910 288 677

QUEBRA
CABEÇAS
Descubra o padrão que existe
na sequência de LETRAS abaixo
e indique a opção que completa
a série:
JAK KBL LCM MDN ____

4
3
6

1.ª VEZ

1
3
2 9
8

Solução:

24 anos,
1,70 altura,
peito XXL,
boa como
o milho.

SUPER NOVIDADE

Resposta: N E O
É uma série alfabética alternada. As letras
do meio seguem o padrão ABCDE. A
primeira e a terceira letra de cada série
estão em ordem alfabética iniciando com J.
A terceira letra é repetida como primeira
letra do grupo subsequente de 3 letras.

Natália

HUMOR

PALAVRAS CRUZADAS

7 DIFERENÇAS

VERTICAIS: 1 – esforçar-se; agonia. 2 - gordura; prece.
3 - condição; eles; próximo dos pólos. 4 - tropel; vestígios; condenada. 5 - nulidade; ápice. 6 - descantes. 7 - escuto; espaço.
8 - sobre; ordem; então. 9 - levianos; solitário; aspecto. 10 - bagagem; leito. 11 - os; devotos.

Soluções:1-Falta uma nuvem do lado direito 2-Falta o número da porta 3-Falta um
monte de neve no chão no canto inferior esquerdo 4-Côr dos sapatos do homem
5-Falta o bigode do homem 6-Posição da nuvem da esquerda 7-Falta uma árvore
atrás do lado esquerdo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 – opor; tirete. 2 - pepes; temem. 3 - emite; pua. 4 - ser; rampas 5 - ira-xim; ar.
6 - ta: aspar; fe. 7 - ir; amador. 8 - traido; ulo. 9 - ara; solar. 10 - ladas; amada. 11 - isolou; ares.
Verticais: 1 – oposito; ali. 2 - pe; era; tras. 3 - opera; irado. 4 - rem; xara; al. 5 - siris; isso. 6 - tampado. 7 - item; amola. 8 - re; para; ama. 9 - empar; durar. 10 - reu; fol; de. 11 - ema; perolas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HORIZONTAIS: 1 – grosseiro; devota. 2 - ligues; puro. 3 - bom;
sopros; raso. 4 - gemido; estirpe. 5 - conclusão; doente. 6 - al; almadia; molesta. 7 - corcovo; praticar. 8 - rodízio; caverna.
9 - adulação; bruxa; além. 10 - desgraça; carimba. 11 - penates;
terraços..

O Joãozinho estava a fazer os
trabalhos das férias em casa
da avó, quando se depara
com a seguinte tarefa:
"Escrever uma frase acerca
de um passeio dado."
A avó, que estava ao lado,
aconselha-o a dizer a frase
em voz alta, antes de ela a
escrever.
- Está bem - diz o rapaz Então a frase é: "No domingo
passado, eu e os meus pais
estivamos na praia."
- "Estivemos" - corrige a avó.
- Não avó! - contraria o
Joãozinho - tu não estavas!

Chamado às pressas no meio
da noite, o médico chega todo
cansado à casa de um
empresário, cuja esposa estava acamada.
- Com licença - diz ele, expulsando todas as pessoas do
quarto. - preciso ficar só,
com a paciente!
Apreensivo, o marido fica do
lado de fora do quarto. Ouve
alguns barulhos estranhos, e
depois de alguns minutos o
médico enfia a cabeça pela
porta e pergunta ao marido:
- O senhor tem um alicate?
O marido vai buscar um alicate. A porta torna a se
fechar. Mais barulhos estranhos e alguns minutos depois,
novamente a cabeça do médico aparece na soleira da
porta:
- O senhor tem uma chave de
fendas?
Espantado, o marido vai buscar a chave de fendas.
Passam-se mais alguns minutos:
- O senhor tem um serrote?
E o marido, desesperado:
- Serrote? O caso dela é tão
grave assim?
- Ainda não sei - explica o
médico - não consigo abrir a
minha mala!

Certo dia um político de direita, em plena campanha
eleitoral deslocou-se ao
Alentejo.
O homem falava e ninguém
batia palmas, então passou a
fazer promessas e mesmo
assim... nada, ninguém se
manifestava. Já desesperado
tentou a última promessa que
no Alentejo não devia falhar...
o homem disse em plenos
pulmões:
- E eu... prometo... que... se
for eleito... aqui no Alentejo...
os Alentejanos... só trabalham
1 dia por ano...
Mesmo assim ninguém se
mexeu, apenas se ouviu uma
voz lá no fundo:
- ATÃO E AS FÉRIAS PAH...
NÃO HÀ???

Passatempos 31

JOGOS
Segunda 25/05/20

Sorteio 21/2020

19 069
2.º Prémio 33 746
3.º Prémio 28 047
1.º Prémio

Terça 26/05/20

Sorteio 42/2020

4 9 14 21 27
*4 *6
Quarta 27/05/20

Sorteio 43/2020

19 26 30 33 45
+13
Quinta 28/05/20

Sorteio 22/2020

52 822
2.º Prémio 55 414
3.º Prémio 32 036
4.º Prémio 27 310
Terminação 2
Série sorteada 2.ª
1.º Prémio

Sexta 29/05/20

Sorteio 43/2020

4 8 11 19 46
*4 *8
Sorteio 22/2020

TDC 19247
Sábado 23/05/20

Sorteio 42/2020

1 12 19 25 44
+5

Publicidade
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França
Louvre, Torre Eiffel e Versailles
vão continuar fechados
aos turistas

O museu do Louvre, a Torre Eiffel e o Palácio de
Versailles são alguns dos monumentos icónicos
franceses cujas visitas continuarão interditas,
mesmo quando o país levantar as restrições relativas à pandemia da Covid-19 na próxima semana. A Torre Eiffel provavelmente não poderá reabrir antes da segunda quinzena de Junho, disse o
representante do sindicato dos trabalhadores daquele monumento, Stephane Dieu.
Segundo explicou, ainda será preciso ajustar, em
conjunto com a direcção, a melhor forma de proteger funcionários e visitantes e manter o distanciamento social. “Neste momento, não é possível
[reabrir], mesmo com toda a boa vontade do
mundo”, garantiu Stephane Dieu.
Quando a torre reabrir, os turistas que procuram
as vistas deslumbrantes de Paris podem exercitar-se nas escadas porque os elevadores, que
normalmente levam os visitantes aos três níveis
da Eiffel, deverão permanecer fechados.

SÁBADO, 30 MAIO 2020
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

António Costa
“Estão reunidas condições” para
avançar no desconfinamento

O primeiro-ministro, António Costa, salientou ontem
que a evolução geral mostra que as medidas de desconfinamento “não têm tido um impacto negativo” na
evolução da Covid-19 em Portugal, pelo que “estão
reunidas as condições” para avançar na retoma.
“Na avaliação do Governo, estão, a nível nacional,
reunidas as condições para podermos avançar na concretização das medidas de confinamento que tínhamos previsto para o final de maio, princípio de Junho”, afirmou o chefe de governo.
De acordo com o primeiro-ministro, a evolução da doença em Portugal tem sido positiva, o que demonstra
que o desconfinamento “não têm tido um impacto negativo”.

Portugal
Governo estabelece regras especiais para a Área Metropolitana de Lisboa
O Governo decidiu adiar a passagem para a terceira fase de desconfinamento na Área Metropolitana de
Lisboa e criou regras especiais, sobretudo em actividades que envolvem “grande aglomerações de pessoas”, anunciou o primeiro-ministro. No Conselho de Ministros que decidiu as medidas a adoptar na terceira fase de desconfinamento devido à pandemia de Covid-19, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou que, “infelizmente, a evolução” nesta região distingue-se significativamente” das outras regiões do
país, lembrando que sempre disse que “não teria qualquer vergonha de ter que adiar ou dar um passo
atras se fosse necessário”.

EUA
Hollywood ainda está longe
de regressar às filmagens

O regresso dos estúdios de Hollywood às
filmagens ainda está longe, dois meses e
meio depois do início do confinamento ordenado pelo condado de Los Angeles e pelo estado da Califórnia para conter o novo
coronavírus.
“Quero muito voltar a trabalhar, mas acho
que é um pouco cedo”, disse à Lusa a atriz
portuguesa Kika Magalhães, baseada em
Los Angeles, cujo novo filme, ‘Castle Freak’,
teve a estreia adiada .
“Os números na Califórnia continuam a aumentar e estar num 'set' de filmagens é
um risco muito grande, porque são sempre
muitas pessoas num espaço pequeno e os
atores obviamente não podem usar máscaras”, considerou. O cancelamento de todas as actividades causou uma disrupção
sem precedentes na indústria do entretenimento, com um impacto financeiro estimado em 160 mil milhões de dólares.
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MÚSICA Mayze x Faria dão um concerto amanhã (19.30) no facebook numa ligação cruzada com o Correio do Minho.

