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COVID-19 JOSÉ MANUEL FERNANDES: “UE QUER VACINAS SEGURAS E ACESSÍVEIS A TODOS”
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Paula Peliteiro apresenta as viuvinhas com recheio de bacalhau à Braga no âmbito do roteiro Verde Cool

TRÊS BOAS MANEIRAS de provar o Bacalhau à Braga. A proposta é do Ignácio que
convida a experimentar a célebre iguaria minhota. Para abrir o apetite, a viuvinha com
recheio de Bacalhau à Braga é a sugestão do Verde Cool.

Ignácio inova com três maneiras
de comer o bacalhau à Braga
ACB
| Redacção |

O restaurante Ignácio dispensa apresentações e o bacalhau também. Aquele sabor inconfundível bacalhau à Ignácio que se apresenta com uma generosa posta de um
quilo pode agora ser apreciada em duas versões mais reduzidas: a viuvinha ou a sandes de bacalhau.
Paula Peliteiro, é o rosto do Ignácio, e explica que, a
partir de agora, há três formas de degustar este prato de
bacalhau. “Com a pandemia, decidimos aligeirar mais os
pratos, nomeadamente o bacalhau, desfrutando da esplanada nestes dias solarengos de Inverno”.
Paula Peliteiro contou que a retoma está a acontecer
lentamente. “Sentimos bastante a diminuição de turistas
na cidade no período de Julho e Agosto. Nesta altura os
bracarenses vão para a praia e, este ano, também houve
Publicidade

pouco turismo. Vamos ver se aos poucos as coisas retomam”.
Com o futuro, cada vez mais incerto, a proprietária do
Ignácio, afirma que “a restauração tem que estar atenta e
direccionar a sua oferta para aquilo que os clientes pedem. A pandemia veio alertar para isso”.
A esplanada convida a ficar e a desfrutar das sugestões
do Ignácio. Com a chegada do Outono, Paula Peliteiro
está a pensar colocar uns aquecedores para tornar o espaço exterior ainda mais aconchegante. À semelhança da
esplanada, no interior todas as regras de higiene e segurança recomendadas pela Direcção Geral de Saúde
(DGS) são cumpridas à risca.
O centenário restaurante Ignácio é aquele local que a
maioria dos bracarenses se identifica, mas é também um
espaço que quer conquistar novos públicos, através de
pratos mais ligeiros a preços convidativos.

“Queremos tornar o Ignácio um restaurante mais ligeiro, receber as famílias que conhecem e sempre frequentaram o restaurante, mas ao mesmo tempo poder vir cá
quase de passagem, petiscar e apreciar as nossas sugestões, de uma forma mais económica”, explicou Paula Peliteiro.
Assim, o Ignácio vai dar continuidade ao Verde Cool,
apresentado estas propostas mais ‘ligeiras’ no prato e na
carteira. “A sandes de bacalhau é a novidade. A ideia é
sair do trabalho ao final da tarde e poder desfrutar da
nossa esplanada, apreciar estas sugestões acompanhadas
de um copo de vinho e regressar a casa com outro ânimo”, explicou Paula Peliteiro.
A sugestão do restaurante Ignácio no Verde Cool é viuvinhas de Braga com recheio de Bacalhau à Braga e acomonhar um bom copo de vinho verde Casa de Compostela. Uma boa sugestão a não perder no Verde Cool.
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Covid-19

Destaque

“Precisamos de garantir
as vacinas o mais
rapidamente possível”

PARLAMENTO EUROPEU, com aval de José Manuel Fernandes como
coordenador do PPE na Comissão dos Orçamentos, aprovou a antecipação de
reforço orçamental para vacinas e estratégia contra Covid-19.
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Eurodeputado José Manuel Fernandes é o coordenador do PPE na Comissão dos Orçamentos

UNIÃO EUROPEIA
| Marlene Cerqueira |

O Parlamento Europeu acaba de
aprovar o reforço orçamental
substancial, na ordem de 6,2 mil
milhões de euros, dos quais
1.100 milhões são destinados a
financiar a aquisição de vacinas
contra a Covid-19 e 5.100 milhões são para reforçar a estratégia de combate à actual crise
pandémica.
Com este reforço de verbas, a
Comissão Europeia poderá agora celebrar acordos com as empresas farmacêuticas e adquirir
antecipadamente vacinas contra
a Covid-19 para os cidadãos europeus.
Esta substancial verba adicional de 6,2 mil milhões de euros
foi conseguida na sessão plenária do Parlamento Europeu que
está a decorrer em Bruxelas, na
Bélgica, através de um “procedimento legislativo urgente” que

contou com o aval do eurodeputado minhoto José Manuel Fernandes, enquanto coordenador
do PPE na Comissão dos Orçamentos.
O recurso a procedimento legislativo urgente permitiu uma
votação directa em plenário, sem
a apresentação de emendas por
parte dos eurodeputados.

lll
São 6,2 mil milhões de
euros que a União Europeia
passa a dispor para financiar
já a aquisição de vacinas
contra o novo coronavírus e
reforçar a estratégia
dos Estados-Membros
no combate à pandemia
causada pela Covid-19.

Em nota à imprensa, o eurodeputado do PSD argumenta que a
União Europeia quer “vacinas
seguras, rápidas e acessíveis a
todos os europeus”.
O comunicado explica ainda
que a Comissão Europeia poderá
agora celebrar acordos com as
empresas farmacêuticas que estão a produzir as vacinas contra
a Covid-19, tendo já feito procedimentos concursais para adquirir antecipadamente 300 milhões
de doses, a que acresce a opção
de aceder a mais 100 milhões de
doses.
O eurodeputado José Manuel
Fernandes defende que os cidadãos europeus não podem esperar mais: “Precisamos de garantir as vacinas o mais rapidamente possível. Não podemos
perder esta corrida contra o tempo. Tudo faremos para combater
esta pandemia e cuidar da saúde
e da economia na União Europeia”.

29,639,935

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 203,388 NOVOS CASOS

21,428,142

CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
RÚSSIA
PERU

6,772,343
5,018,034
4,356,690
1,073,849
733,860

936,381

MORTES

ACTIVOS

199,780 2,526,255
82,088 996,835
132,297 611,209
18,785 170,759
30,812 129,684

CRÍTICOS

14,122
8,944
8,318
2,300
1,460

França
Novos casos são mais de 7.800 nas últimas 24 horas
O número de contágios pelo novo coronavírus em França disparou para
7.852 nas últimas 24 horas, revelaramontem as autoridades francesas.
Este número revela um forte aumento face aos 6.158 de segunda-feira e faz
subir o número total de casos confirmados no país desde o início da pandemia para 395.104. A taxa de positividade dos testes voltou aos 5,4%.
Ainda nas últimas 24 horas foram registados 37 mortos.
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Unidade de retaguarda para doentes
Covid-19 reactivada no Sameiro

PREVENDO-SE o agravamento da situação pandémica nas próximas semanas, foi anunciada a reactivação da unidade de retaguarda para doentes Covid-19 e o reforço do apoio, em meios de protecção individual, às IPSS concelhias.
BRAGA

+ números

| Marlene Cerqueira |

Prevendo-se o agravamento da
situação pandémica ao longo das
próximas semanas, o concelho
de Braga tem já definidas algumas respostas concretas para
ajudar a mitigar os efeitos da
pandemia, concretamente a
reactivação da unidade de retaguarda para pessoas infectadas,
a reactivação de uma nova unidade para acolher população em
situação de sem-abrigo e o reforço dos apoios, em meios de protecção individual, às IPSS do
concelho.
Através de um vídeo que partilhou nas redes sociais, o presidente da câmara revela que ao
longo das próximas semanas,
numa parceria com a Arquidiocese de Braga, vai ser reactivada
a unidade de retaguarda para
doentes Covid-19 que não carecem de cuidados clínicos. Vai
funcionar no Hotel João Paulo
II, no Sameiro.
Além de uma nova unidade para a população sem-abrigo, o reforço no apio às IPSS do concelho, “onde felizmente não tem
existido a ocorrência de nenhum
caso Covid-19 ao longo das últimas semanas”.
O edil alerta que nas próximas
semanas “o contexto é necessa-

DR

O concelho de Braga
registava ontem, ao final
dia, um total acumulado
de 1670 casos de Covid-19, mais 11 do que na
segunda-feira.
O número de casos
activos subiu para 192.
Em vigilância estão 356
pessoas, mais duas do
que anteontem.
O número de
recuperados, 1393,
mantém-se, tal como o
número de óbitos, 74.

Ricardo Rio anuncia novas respostas à evolução da pandemia no concelho de Braga

riamente mais arriscado”, uma
situação que se fica a dever “ao
regresso às aulas, ao regresso de
muitas pessoas que estavam de
férias e à retoma das actividades
desportivas”, mas também a factores inerentes ao clima e às
condições favoráveis para a gripe sazonal. “São tudo situações
que seguramente se irão agravar
ao longo das próximas semanas,
e o número de casos activos terá,
por natureza, tendência para aumentar”, alerta o edil, realçando
que a situação exige “que nós te-

nhamos respostas preparadas”.
Essas respostas estão a ser preparadas num “trabalho de grande articulação” com o Hospital
de Braga, o ACES, a Unidade de
Saúde Pública, a Universidade
do Minho, a Igreja, mas também
juntas de freguesias e instituições sociais, “no fundo, com todos os que podem contribuir para que em diferentes contextos
os riscos sejam minorados”, explica Rio.
O autarca dá ainda nota de que
tem existido “um trabalho de ar-

ticulação com os agrupamentos
de escolas, os TUB e os equipamentos culturais, para que em
tudo o que são actividades normais da nossa comunidade, os
riscos sejam reduzidos ao mínimo”.
Na própria Câmara Municipal
de Braga estão a ser criadas
“condições de salvaguarda” para
todos os profissionais, anunciando que ao longo das próximas
semanas vão ser reforçadas as
medidas preventivas na autarquia e em todo o universo muni-

Domingos Bragança em isolamento profiláctico

Edil testou negativo mas fica em teletrabalho
GUIMARÃES
| Marlene Cerqueira |

A Câmara de Guimarães confirmou ontem que o seu presidente,
está a cumprir isolamento profiláctico, depois de ter sido confirmada a aproximação a uma pessoa infectada com o novo
coronavírus.
Em comunicado, a autarquia
revela que Domingos Bragança
realizou, na segunda-feira, o tes-

te à Covid-19, que “resultou negativo”.
A mesma fonte avança que Domingos Bragança “sente-se
bem” e que se vai manter “em
casa, no cumprimento do determinado pela autoridade de saúde
pública, estando em regime de
teletrabalho”.
Entretanto, na Câmara Municipal, foram de imediato adoptadas as medidas recomendadas
pelas autoridades de saúde.

Recorde-se que a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou que o concelho de Guimarães está entre as zonas “mais
críticas” do país em relação ao
número de casos com Covid-19,
a par de Lisboa e Vale do Tejo e
Vila Nova de Gaia.
Graça Freitas explicou que a
taxa de incidência de Covid-19
nestes concelhos é “superior ao
resto do país”.
Uma das situações mais graves

vive-se no Centro Social Irmandade de São Torcato, onde anteontem estavam já confirmados
43 casos de Covid-19, depois de
terem testado positivo 34 idosos
e nove funcionários.
Ontem, a Câmara anunciou
que, apesar da situação concelhia, decidiu manter o horário de
encerramento dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços cuja actividade
já decorria até às 23 horas.

cipal.
Ricardo Rio deixa ainda um
apelo à responsabilidade de todos, lembrando que as situações
de contágio que existem actualmente no concelho “não estão
relacionadas com nenhum surto
em particular”, mas “resultam de
uma conduta um pouco mais
displicente da generalidade dos
cidadãos”. São, concretamente,
situações que surgem em contextos familiares, de convívio
em espaço público, que vão permitindo a propagação do contágio.
“É por isso que a responsabilidade de cada um é a primeira
medida que todos devem adoptar para evitar o agravamento da
situação ao longo das próximas
semanas”, afirma o edil, apelando à utilização da máscara de
protecção de forma generalizada, incluindo no espaço púbico,
e ao cumprimento das regras recomendadas desde a primeira
hora, nomeadamente a higienização frequente das mãos e o
distanciamento social.
“É com sentimento de tranquilidade que devemos encarar esta
realidade que se avizinha, mas
sem que essa realidade se associe a qualquer tipo de incúria ou
menor sentido de responsabilidade para com aquilo que cada
um de nós deve fazer”, remata.

Viana do Castelo

Sala de creche
rebre no dia 21
O presidente do Lar de Santa
Teresa disse que a sala de creche onde foi detectada uma
criança com Covid-19 deverá
reabrir no dia 21, depois de 25
funcionários terem testado negativo.
Augusto Parente explicou
que “foram testados todos os
funcionários ligados à sala onde foi detectado o caso do menino de 17 meses, sendo que
todos os resultados foram negativos”.
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‘Amigos da Freguesia de S. Vicente’
unidos para salvar Palacete Júlio Lima

É UMA PEÇA patrimonial da arquitectura da cidade de Braga do séc. XIX e assinada por Moura Coutinho, que serviu de residência
a um dos grandes beneméritos da cidade e que urge salvaguardar. É urgente intervir no telhado, dizem os ‘Amigos de S. Vicente’.
lll
A Plataforma dos Amigos da
Freguesia de S. Vicente
apela à comunidade para
unir esforços e intervir no
telhado do Palacete Júlio de
Lima, a fim de evitar que o
edifício, datado do séc. XIX e
já classificado como Bem
Cultural de Interesse
Público, venha a ruir.

PATRIMÓNIO
| Marta Amaral Caldeira |

Salvar o Palacete Júlio de Lima
e todo o seu conjunto patrimonial é a grande missão da Plataforma dos Amigos da Freguesia
de São Vicente, que quer ver o
edifício requalificado e devolvido à cidade e aos bracarenses.
Sob a liderança de Ricardo Rio,
a câmara já deu a classificação
de “interesse municipal” e de
“bem cultural” ao edifício histórico de finais de séc. XIX, assinado por Moura Coutinho, mas
neste momento é “urgente” uma
intervenção no telhado para evitar a degradação total.
Os ‘Amigos de S. Vicente’ promoveram, ontem, uma visita ao
edifício, onde o executivo municipal esteve ‘em peso’ para dar
ânimo a uma possível intervenção. Destacando que este “é um
património que é de todos”, o
presidente da Câmara de Braga
garantiu o apoio técnico ao projecto de intervenção que vier a
ser realizado no antigo edifício
que, outrora, serviu de casa a um
dos maiores beneméritos da cidade - Júlio Lima - um arcuense
que em 1900 abriu em Braga a
fábrica ‘A Industrial’, no ramo
da confecção, venda e exportação de chapéus e que “foi um
grande benfeitor dos Santuários
do Sameiro e do Bom Jesus do

DR

Palacete Júlio Lima, em S. Vicente, é edifício de interesse municipal em Braga

Monte e de Braga”, tendo inclusive construído também escolas
no concelho, garante a Plataforma dos ‘Amigos de S. Vicente’.
A Câmara Municipal de Braga
deixou, ainda, o compromisso
de “articular” com a Direcção
Regional de Cultura do Norte
(DGCN) uma vistoria ao palacete com o objectivo de verificar,
in loco e em conjunto, as reais
necessidades do edifício em ter-

mos de reabilitação e a partir daí
elaborar a estratégia possível,
tratando-se de propriedade privada. Até porque há ainda um
diferendo sobre a propriedade
do edifício que está ainda a decorrer em tribunal.
Seja como for, para a Câmara
Municipal de Braga este é um
património que deve ser salvaguardado. Aliás Ricardo Rio explicou que essa mesma impor-

tância atribuída está espelhada
no facto de a autarquia lhe ter
conferido “interesse municipal”
em 2017.
Refira-se, a propósito, que decorre também um pedido de
classificação do Palacete Júlio
de Lima, na DGCN, cujo despacho, assinado pela directora regional Paula Silva, determina
também a fixação de uma zona
especial de protecção provisória

DR

Ricardo Rio, autarca, também participou na visita

dos imóveis.
Edmundo Lima, porta-voz da
Plataforma dos Amigos da Freguesia de S. Vicente que, ontem,
agilizou a visita ao palacete, frisou a necessidade de “preservar
uma casa que tem história, de alguém que foi um grande empresário, bom patrão, bom homem e
um grande benemérito de Braga”, mas cuja casa está em vias
de “ruir” dado o estado avançado de degradação do telhado.
Indicando que esta visita ao
Palacete Júlio Lima foi mais um
“alerta” às entidades bracarenses
no sentido de que se mobilizem
para a salvaguarda do imóvel, a
Plataforma dos ‘Amigos de S.
Vicente’ lança o repto à comunidade, no sentido de que se faça
jus a tudo quanto de bom Júlio
Lima fez também pela cidade e
pelo concelho.

DR

Plataforma ‘Amigos de S. Vicente’ pretende salvar o Palacete
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Agrupamento André Soares

Agrupamento André Soares aguarda luz
verde da DGEstE para plano do 3.º Ciclo

SEM TOQUES DE CAMPAÍNHA, circuitos devidamente assinalados por cores e desinfecção a toda a hora será este o cenário que
o novo coronavírus trouxe para as escolas, nomeadamente para o Agrupamento de Escolas André Soares.
ANDRÉ SOARES

+ restrições

| Isabel Vilhena |

O regresso às aulas, este ano, será marcado por um conjunto de
medidas preventivas, decorrentes da pandemia da Covid-19,
que levou o Agrupamento de Escolas André Soares a redesenhar
toda a organização escolar.
“Começamos a defrontar-nos
com o problema em Março, mas
foi em Julho que repensamos,
exaustivamente, toda a organização do agrupamento e na melhor
forma de proteger a nossa comunidade, criando um clima de
tranquilidade e segurança”, explicou Graça Moura, directora
do Agrupamento de Escolas André Soares.
Assim, foi elaborado, em Março de 2020, um Plano de Contingência COVID-19 para todos os
estabelecimentos de educação e
ensino do Agrupamento de Escolas André Soares (AEAS), incluindo um conjunto de orientações permitindo a preparação e
adequação da resposta de cada
estabelecimento, centrando-se
nas questões operacionais a
acautelar, de forma a proteger a
saúde dos alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes, assegurando a continuidade da actividade.
Ora, esse plano é agora actualizado, de acordo com as orientações da DGS, de Julho de 2020.
“A organização da comunidade
escolar por sectores, segundo
circuitos devidamente identificados, possibilita a identificação
imediata de todos os contactos,
em caso de infecção de alguma
pessoa. Só assim daremos início
a um novo ano escolar, com garantia de segurança e confiança,
promovendo a saúde, evitando a
transmissão da doença”, explica
Graça Moura, sublinhando o total apoio da Unidade de Saúde
Pública de Braga.
No caso do 3.º ciclo, a directora do Agrupamento André Soares solicitou à Direcção - Geral
dos Estabelecimentos Escolares

As turmas/grupos de
alunos/alunos seguem
os percursos assinalados
no chão para chegar à
biblioteca.
A deslocação faz-se
sempre acompanhada
por um docente ou
assistente operacional.
Todas as deslocações à
biblioteca implicam uma
marcação prévia de
utilização do
espaço/equipamentos
junto da equipa da
biblioteca.

DR

Maria de Graça Moura destaca que toda a organização foi exaustivamente repensada em nome da tranquilidade e segurança

(DGEstE) autorização para funcionamento de algumas aulas do
3.º ciclo. “Promover a interdisciplinaridade, autonomia, trabalho
colaborativo, diversificando o
espaço de concretização da
aprendizagem, tomando opções
curriculares devidamente enquadradas no contexto, implicando
a mobilização de 350 minutos
do 3.º Ciclo, que envolveria 50
minutos das disciplinas de Português, Matemática, Oferta
Complementar, Educação Física, Inglês, Educação Visual e Cidadania ou TIC”, explicou Graça Moura, realçando que “este
conjunto de disciplinas concretizará as opções curriculares, através de metodologia de projecto e
outras, permitindo aos alunos
novas experiências de aprendizagem, que poderão ser desenvolvidas em espaços de aula

lll
Graça Moura confessa-se
“entristecida com a falta de
resposta da DGEstE a este
plano que considera bem
conseguido, pois iria separar
os territórios, evitando
cruzamentos de turmas”.
Caso esta situação não seja
aprovada, “a matriz do 3.º
ciclo será a normal, pelo que
será imperativo rever os
circuitos para possibilitar a
frequência de tantos alunos
em regime presencial, dado
que a matriz do 3.º Ciclo
contempla 3 dias de turno
misto (manhã e tarde)”.

não formais (auditório, museus,
biblioteca pública), a distância e
em trabalho autónomo. Esta organização implica a distribuição
destes tempos, das disciplinas
em causa, nos horários dos alunos no turno contrário ao da matriz principal”.
Graça Moura confessa-se “entristecida com a falta de resposta
da DGEstE a este plano que considera “bem conseguido, pois
iria separar muito bem os territórios, evitando cruzamentos de
turmas”.
Caso esta situação não seja
aprovada, “a matriz do 3º ciclo
será a normal, pelo que será imperativo rever os circuitos para
possibilitar a frequência de tantos alunos em regime presencial,
dado que a matriz do 3º Ciclo
contempla 3 dias de turno misto
(manhã e tarde)”.

O bar permanecerá
encerrado, sendo
garantida, em
modalidade de
takeaway, a entrega
dos suplementos aos
alunos carenciados.
O acesso ao
refeitório será
condicionado.
Será realizada a entrega
da refeição aos alunos
(beneficiários de
ASE) do turno 1 em
modalidade takeaway.
As requisições
de serviço de reprografia
serão
realizadas
via email,
posteriormente os
documentos ou
materiais solicitados,
serão entregues ao
assistente operacional.
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Agrupamento André Soares
lll
“Já são poucos numa
situação normal, mas com a
pandemia, num universo de
crianças dos 3 aos 15 anos e
com alunos com atenção
especial, a falha é enorme
de assistentes operacionais
o que vem colocar
problemas acrescidos”,
alertou Graça Moura,
directora do Agrupamento
de Escolas André Soares.

Covid-19 veio agravar a falta
de assistentes operacionais

TODOS OS ANOS a queixa é recorrente: o número de assistentes operacionais nas escolas é
insuficiente. Este ano, a pandemia veio agravar ainda mais o problema que as escolas se debatem.
ANDRÉ SOARES
| Isabel Vilhena |

Se com flores se fizeram revoluções, que linda revolução daria
este canteiro!
António Gedeão

Todos os anos a queixa é recorrente: o número de assistentes
operacionais nas escolas é insuficiente. Este ano, com a pandemia a situação é ainda mais grave. “Já são poucos numa
situação normal, mas com a pandemia, num universo de crianças
dos 3 aos 15 anos e com alunos
com atenção especial, a falha é
enorme de assistentes operacionais o que vem colocar problemas acrescidos”, alertou Graça
Moura, directora do Agrupamento de Escolas André Soares.
Graça Moura lembra que além
do número manifestamente reduzido de assistentes operacionais, “muitos são de risco e têm
idades já avançadas”. No caso
da escola sede André Soares,
tem 20 assistentes operacionais,
e, segundo Graça Moura, necessitariam de pelo menos mais
dez.

DR

Maria de Graça Moura alerta também para o envelhecimento do quadro dos professores

“No 1.º Ciclo, os meninos ainda precisam de muito apoio e
com a Covid-19 é necessário estar constantemente a alertar para

a lavagem e desinfecção das
mãos, controlar as idas à casa de
banho”, disse Graça Moura, caso contrário, “as escolas trans-

forma-se em espaços de transmissão do vírus e que queremos
evitar a todo o custo”. A responsável lembra que a escola tem

um papel social no sentido de
evitar a propagação da pandemia”.
Quanto à colocação de professores, Graça Moura afirma que o
quadro está estabilizado, embora
alerte para “o envelhecimento
do quadro de professores, sendo
que também alguns deles são de
risco”.
Este ano a comunicação entre
as escolas, direcção, directores
de turma, professor titular de
turma, educador titular de grupo
e os encarregados de educação
deve ser feita por meios digitais
e telefonicamente. O atendimento presencial será excepcional,
através de marcação prévia e seguindo todas as regras de etiqueta respiratória e desinfecção.
Os encarregados de educação terão acesso às instalações em momentos diferentes dos intervalos
dos alunos, com marcações que
respeitem um intervalo de 15
minutos entre reuniões.
Nas escolas e Jardins de Infância, o local de atendimento deve
ser o mais próximo possível da
entrada e sempre em local não
frequentado por alunos.

Agrupamento de Escolas André Soares integra Plano Nacional das Artes

Cultura em casa através do Plano Nacional das Artes
ANDRÉ SOARES
| Isabel Vilhena |

O Agrupamento de Escolas André Soares faz parte das 65 escolas de Norte a Sul do país a executarem projectos culturais no
âmbito do Plano Nacional das
Artes.
O agrupamento aderiu, no ano
lectivo 2019/2020, ao Plano Nacional das Artes através da implementação de um Projecto
Cultural de Escola em parceria
com entidades locais, estruturas

artísticas, culturais e patrimoniais, e a comunidade educativa.
A missão do PNA é promover a
transformação social, mobilizando o poder educativo das artes e do património na vida dos
cidadãos.
Para a directora do Agrupamento de Escolas André Soares
este projecto cultural é também
uma forma de “embelezar toda
esta situação de afastamento social que a pandemia obriga”.
O Desporto Escolar é outra das
apostas do agrupamento que vi-

sa promover o acesso à prática
desportiva regular de qualidade,
com o objectivo de contribuir
para a promoção do sucesso escolar dos alunos, de estilos de
vida saudáveis e de valores e
princípios associados a uma cidadania activa.
A dinâmica do agrupamento
estende-se a vários clubes que
visam proporcionar aos alunos
diferentes actividades de enriquecimento e oportunidades
criativas no âmbito artístico,
desportivo, cultural e ambiental.

DR

Agrupamento de Escolas André Soares aderiu ao Plano Nacional das Artes
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Barreto: “é tempo de unirmos esforços”

NO XIX CONGRESSO Federativo do PS, que decorreu em Celorico de Basto, a moção ‘Primeiro o Distrito, Primeiro o Partido’, liderada por Joaquim Barreto, venceu com 65% dos votos. Socialistas mobilizam-se agora para as Presidenciais e as Autárquicas.
PARTIDO SOCIALISTA
| Marlene Cerqueira |

Depois de ter sido reeleito presidente de
Federação de Braga do Partido Socialista
(PS) , Joaquim Barreto viu agora aprovada a Moção Global de Estratégia ‘Primeiro o Distrito, Primeiro o Partido’ da qual
foi o primeiro subscritor.
No XIX Congresso Federativo de Braga
do Partido Socialista, que decorreu em
Celorico de Basto, a moção de Joaquim
Barreto obteve 65% os votos.
A reunião magna dos socialistas do distrito decorreu na sequência das eleições
para a Federação Distrital, realizadas a 18
de Julho. Recorde-se que Joaquim Barreto venceu as eleições distritais, com 2584
votos, contra os 2020 votos da lista encabeçada por Ricardo Costa. Percentualmente, a lista A, liderada por Joaquim
Barreto, teve 56% e a lista B, de Ricardo
Costa, 44%.
Agora, em Celorico de Basto, foram vo-

DR

Joaquim Barreto no discurso de encerramento
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tadas as moções apresentadas pelos diferentes candidatos e eleitos os órgãos federativos para o biénio de 2020-2022.
Devido à situação de pandemia, este foi
um congresso atípico tendo decorrido
num formato misto: de um total de 500
congressistas, apenas cerca de 150 marcaram presença fisicamente. Os restantes
participaram à distância, através de uma
plataforma electrónica, e puderam ainda
exercer o seu direito de voto também à
distância, através de uma plataforma específica, criada pelo PS a nível nacional,
e que permitiu que mesmo os delegados
que participaram remotamente pudessem
exercer o seu direito de voto.
Das várias votações que decorreram, resultaram a eleição da Comissão Política
Distrital de Braga, tendo saído vencedora
a Lista A, afecta a Joaquim Barreto, com
65 % dos votos, elegendo 47 comissários
políticos e ainda Luís Soares, presidente
da Concelhia de Guimarães, como presidente da Mesa Distrital, contra 34% da
Lista B, afecta a Ricardo Costa, que elegeu 24.
Na eleição para a Comissão Federativa
de Jurisdição, a Lista A venceu com
64,85% dos votos, elegendo cinco elementos e Alexandre Maciel, de Barcelos,
como presidente; contra 34,24% (2 elementos) da Lista B .
Na eleição para a Comissão de Fiscalização Económica e Financeira, a Lista A
arrecadado também 64,85 % dos votos,
elegendo três elementos e Hugo Sampaio,
de Famalicão, como presidente, contra
33,75 % (dois elementos) da Lista B.
Na sua intervenção final, Joaquim Barreto agradeceu a todos “o voto de confiança”, aproveitando para “saudar e felicitar todos os eleitos para os órgãos
dirigentes distritais no Congresso.

Barreto saudou igualmente Palmira Maciel, reeleita presidente do Departamento
das Mulheres Socialistas – ID, e a eurodeputada, Isabel Estrada Carvalhais, “por
toda a coordenação e elaboração da Moção Global de Estratégia Política que foi
submetida a sufrágio”.
“Agora é tempo de unirmos esforços e
vontades em torno dos desafios que se
avizinham e de que destaco as Eleições
Presidenciais e as Eleições Autárquicas a
realizar já em 2021”, afirmou Barreto,
deixando também uma saudação a Ricardo Costa, seu principal opositor, cuja candidatura “contribuiu para polarizar o debate de ideias neste processo eleitoral
para a Federação de Braga”.
A candidatura de Ricardo Costa também
já reagiu ao Congresso, realçando que
conseguiu eleger 24 membros para a Comissão Política Distrital, dois para a Comissão Política de Jurisdição e outros
dois para a Comissão de Fiscalização
Económica e Financeira, “e onde não deixarão de participar activamente”.
Em comunicado, a candidatura de Ricardo Costa reconhece que contribuiu “de
forma decisiva para a qualificação do debate e o pluralismo partidário, assente no
rigor, na qualificação e na dignificação da
política” e dá os “parabéns” aos novos órgãos eleitos do PS Distrital, “em particular ao seu líder Joaquim Barreto”.
Esta candidatura promete ainda prosseguir “com o entusiasmo e empenho de
sempre, a participação partidária, cívica e
social, ajudando o PS a encontrar, para o
distrito de Braga e para Portugal, as melhores soluções para os problemas que
país enfrenta, desde logo nas eleições autárquicas de 2021, visando um reforço da
implantação partidária do PS nas autarquias locais”.
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Eleições internas

Chega: distrito
elegeu 32 delegados
Nas eleições internas do Partido Chega,
o distrito de Braga elegeu 32 delegados, entre eles, os coordenadores dos
Núcleos de Militantes concelhios Sónia
Cardoso (Vizela), Victor Meira (Famalicão), Filipe Melo (Braga), Henrique
Arantes (Barcelos), Nuno Pliteiro (Guimarães), Jorge Afonso (Amares), Luís Castro (Fafe), Marcelino Cunha (Esposende) e Fernando Feitor (Vila Verde). Nestas eleições André Ventura foi reeleito presidente do partido com mais de 99%
dos votos e os militantes do partido disseram ‘Não’ a pena de morte.
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§escolas

Salão Auto
adiado para
Novembro

SITUAÇÃO de contingência que o país vive gerou
insegurança em alguns expositores, levando a
InvestBraga a adiar o Salão Auto para Novembro.
INVESTBRAGA
| Marlene Cerqueira |

A InvestBraga adiou o Salão Auto de Braga - Seminovos e Usados para para os dias 20, 21 e 22
de Novembro. O certame estava
previsto para este fim-de-semana, concretamente nos dias 18,
19 e 20.
Em comunicado, a InvestBraga
explica que a decisão de adiamento foi tomada “na sequência
das novas medidas e recomendações emanadas pelo Governo de
Portugal, que conduziram a um
clima de confusão e insegurança
junto dos nossos clientes, que
em consequência optaram por
não avançar com a sua presença

na feira”.
Apesar de estarem asseguradas
todas as condições de segurança
e de existir validação das entidades de saúde locais para a sua
realização, a InvestBraga optou
pelo adiamento do evento por
dois meses.
Assim, a nova data do Salão
Auto de Braga- Seminovos e
Usados, que juntará viaturas seminovas e usadas no Pavilhão e
Zona Exterior do Altice Forum
Braga, “está já agendada para os
dias 20, 21 e 22 de Novembro de
2020, com o compromisso de
uma monitorização regular das
condições pandémicas, de modo
a que a sua concretização seja
garantida”.

§literatura
Apresentado na Feira do Livro do Porto

Maria do Carmo Mendes
publica livro ‘Africanas Eletivas’
‘Africanidades Eletivas’, livro de Maria do Carmo Mendes, professora da
Universidade do Minho e uma das maiores especialistas do país em Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, acabou de ser publicado pelo INfAST-Institute for Anthropocene Studies.
Trata-se de uma obra que reúne um conjunto de ensaios, incluindo inéditos, resultantes de um labor investigativo de mais de uma década sobre
destacados escritores e escritoras africanos, entre os quais Mia Couto,
Paulina Chiziane, Noémia de Sousa, Rui Klopfli, José Craveirinha e João
Paulo Borges Coelho de Moçambique, Orlanda Amarílis, Germano Almeida e Arménio Vieira, de Cabo Verde e Pepetela, de Angola. Fazendo jus ao
título, nele se analisam relações temáticas de vária ordem entre a literatura portuguesa e literaturas africanas de língua portuguesa, nomeadamente o silenciamento, ostracismo e marginalização das mulheres, a relação com a natureza, a identidade na diáspora, e se colocam em diálogo
as literaturas e culturas portuguesa, africana e brasileira por intermédio
da utopia, heterotopia e do fantástico.
Como foi salientado pela professora da Universidade Fernando Pessoa
Isabel Ponce de Leão na sessão de apresentação do livro no passado dia
30 de Agosto na Feira do Livro do Porto trata-se de uma obra que “dá um
abraço fraternal a todos os povos de língua portuguesa” e que “mantendo
um grande rigor, consegue ser, ao mesmo tempo, de fácil leitura para os
estudantes, de modo que vai certamente ser um livro de consulta obrigatória para todos os que estudam as línguas e culturas africanas”.

Universidade de Lisboa

Alunos do Sá de Miranda
premiados no ‘Nós Propomos’
Cerca de 150 alunos da Escola Secundária Sá de Miranda
participaram em mais uma edição do ‘Nós propomos –
Cidadania, Sustentabilidade e Inovação na Educação Geográfica’, um projecto que desafia os alunos a contribuir
para o futuro das Cidades.
Promovido pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do
Território da Universidade de Lisboa, com o apoio do Municipal de Braga, o projecto contou com a participação
das turmas 11.º4, 11.º 5, 11.º6, 11.º7, 11.º8 e 11.º10 da
Escola Sá de Miranda e da turma do 5.ºE da Escola EB2/3
de Palmeira.
Os alunos bracarenses receberam diversas menções honrosas e conquistaram um terceiro lugar na vertente de vídeo.
Já a EB 2,3 de Palmeira, pertencente ao Agrupamento de
Escolas Sá de Miranda, conquistou o Prémio Nacional Pe-

quenos Grandes Cidadãos.
Citado em comunicado, Miguel Bandeira, vereador do Urbanismo do Município de Braga, refere que este projecto
contribui para estimular a interacção entre os decisores
políticos, os técnicos e os cidadãos mais jovens. “Queremos um futuro cada vez mais participado através da manifestação da opinião dos jovens sobre as opções mais
importantes para o nosso território”, considera Miguel
Bandeira.
Desde 2013, este projecto já envolveu cerca de 1000 jovens bracarenses.
Publicidade
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Turistas nacionais foram os que mais
visitaram o Bom Jesus neste Verão

VARICO PEREIRA, vogal da Confraria do Bom Jesus e gestor do Bem para a UNESCO, faz um “balanço positivo” do Verão de 2020,
que, por via da pandemia, levou mais visitantes nacionais ao Bom Jesus do Monte.
BOM JESUS
| Marta Amaral Caldeira |

Os portugueses, os espanhóis e
os franceses foram os turistas
que mais visitaram o a estância
do Bom Jesus do Monte neste
Verão. Muitos foram também os
que aproveitaram os 26 hectares
de mata disponíveis para ‘fugir’
à pandemia da Covid-19 e respirar fora de casa e da cidade com
piqueniques diários. É com um
“balanço positivo” que Varico
Pereira, secretário da Real Confraria do Bom Jesus do Monte e
gestor do Bem para a UNESCO
resume o Verão de 2020, assinalando os milhares de visitantes.

DR

Estância do Bom Jesus do Monte continua a ser local de visita obrigatória

“A partir de 15 de Julho e até
final de Agosto tivemos sempre
muitos visitantes na estância do

Bom Jesus do Monte e houve até
dois dias em que tivemos que
encerrar o acesso ao parque” da-

da a adesão dos visitantes, indicou o responsável.
Varico Pereira assinala como
essencial esta medida de limitação do acesso à estância, sujeita
também a pagamento, não só para a gestão do espaço, mas, sobretudo, por uma questão de
“sustentabilidade” do Bom Jesus. “Agora, enquanto património da UNESCO, temos responsabilidades acrescidas e é preciso gerir bem o acesso e a pressão dos visitantes”.
Neste Verão, o Bom Jesus, que
sempre foi local de visita obrigatória para muitos dos turistas,
foi também espaço privilegiado
de visitação para muitos que

quiseram fugir à pandemia.
“Notou-se muito mais a presença dos visitantes nacionais, vindos de todo o país”, realçou o
responsável, acrescentando que
os portugueses, juntamente com
‘nuestros hermanos’ espanhóis e
os franceses foram aqueles que
mais visitaram o Bom Jesus.
Varico Pereira destacou, por
outro lado, o facto de a mata do
Bom Jesus ter sido espaço privilegiado para muitas famílias
procurarem ‘respirar’ fora da
pandemia. “Houve piqueniques
diários e as pessoas aproveitaram o espaço e os 26 hectares de
mata que aqui têm, mas dos
quais é preciso cuidar também”.
Publicidade
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Minho
§destaques

Cidadãos ‘chamados’ a
analisar Estado da União

Póvoa de Lanhoso
Piscina coberta
retoma actividade
A Piscina Municipal Coberta da
Póvoa de Lanhoso retoma hoje a
actividade com novas normas de
funcionamento.
As pessoas que utilizem a piscina
nesta fase de mitigação da propagação da Covid-19 devem
cumprir as normas transmitidas
pelos serviços, nomeadamente
no âmbito do Manual de Procedimentos e do Plano de Contingência; cumprir o plano de acessibilidades e circulação; e cumprir as
normas de protecção social, as
medidas de higiene e de distanciamento social.

CIED MINHO, do Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA), analisa com
cidadãos do Minho o discurso da presidente da Comissão Europeia.
BARCELOS
| Patrícia Sousa |

Os cidadãos do Minho são desafiados hoje a analisar o discurso
sobre do Estado da União da
presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A
iniciativa, promovida pelo Centro de Informação Europe Direct
Minho (CIED Minho) do Instituto Politécnico do Cávado e
Ave (IPCA), começa às 11 horas
e será dinamizada virtualmente.
“O principal objectivo deste
evento passa por visualizar os
aspectos principais do discurso
do Estado da União e promover
uma troca de ideias construtiva
entre os cidadãos participantes
sobre as principais prioridades e
objectivos que serão abordados
pela presidente da Comissão Europeia”, pode ler-se no comunicado enviado pelo CIED Minho.
O Estado da União “marca o
momento” em que a presidente
da Comissão Europeia discursa
perante os deputados ao Parlamento Europeu e faz o balanço
das realizações do ano anterior e
dá a conhecer as prioridades para o ano seguinte.
Nesse discurso, a presidente
apresenta também a forma como
a Comissão Europeia tenciona
fazer face aos desafios mais prementes da União Europeia, bem
como ideias para moldar o futuro da União Europeia (UE).

Terras de Bouro
Município reuniu
com motoristas para
preparar ano lectivo

DR

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen

“Os cidadãos são convidados a
participar nesta actividade e terão a oportunidade de colocar as
suas ideias sobre o projecto europeu durante a sessão que não
pretende durar mais que 60 minutos”, informa ainda a mesma
nota.
Para além da sessão webinar, o
CIED Minho, vai promover o
discurso, às 8 horas, em directo,
através da página do Facebook
do CIED Minho, bem como da
rádio Antena Minho (parceiro do
CIED Minho).

lll
Os cidadãos são convidados
a deixarem expressas
as suas preocupações
e as questões que gostariam
de colocar à presidente
Ursula von der Leyen
se estivessem na sua
presença, pois estas irão
lhe ser enviadas,
tal como solicitação
feita pela própria.

A Câmara Municipal de Terras de
Bouro reuniu com os motoristas
da autarquia para precaver e planear as medidas excepcionais definidas pela Direcção-Geral da
Saúde (DGS) no que diz respeito
aos transportes escolares.
Nesta reunião, foram discutidas e
avaliadas as medidas que cada
motorista terá de assegurar com
o início do próximo ano lectivo,
bem como os cuidados a que cada viatura de transporte estará
sujeita.
Assim, será acautelada a etiqueta respiratória, a higienização
obrigatória das mãos, o cumprimento do intervalo e da distância de segurança entre passageiros, a utilização de máscara no
transporte, a disponibilização de
solução anti-séptica à base de álcool à entrada e saída da viatura
e a descontaminação da viatura
após cada viagem.

Amares

Estabelecimentos
a funcionar
até às 23 horas
O executivo municipal de
Amares fixou o horário limite
das 23 horas, o máximo permitido por lei, para cafés e outros estabelecimentos a funcionar com sujeição às regras
estabelecidas para os cafés e
pastelarias.
Esta decisão tem em conta a
necessidade de apoiar a retoma económica e o comércio
local. “O nosso comércio e estabelecimentos tiveram desde
o início da pandemia uma atitude de grande responsabilidade e civismo. Estou certo que
assim continuará a ser”, apela
o presidente da Câmara Municipal de Amares, Manuel Moreira.

Barcelos

Novos horários no
comércio e serviços
O Município de Barcelos informa que a situação de contingência prevê que os estabelecimentos comerciais funcionem entre as 10 e as 23 horas.
Porém, podem abrir antes
das 10 horas os salões de cabeleireiro, barbeiros, institutos
de beleza, restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e
afins, escolas de condução e
centros de inspecção técnica
de veículos, bem como ginásios e academias.
Também há excepções no
encerramento para a restauração e serviço de refeições, ensino, farmácias, consultórios e
clínicas, actividades funerárias e aluguer de veículos, entre outros.
Publicidade
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Famalicão

Ginástica e música marcam
Semana Europeia da Mobilidade
Várias actividades lúdicas e educativas (dança, música e ginástica) invadem as ruas de Famalicão, entre hoje e o dia 22 (Dia Europeu sem Carros),
no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade. Este ano, o tema central
do evento é ‘Emissões Zero, Mobilidade para Todos’. A rua será invadida
pela música através de instrumentos musicais portugueses e jazz, pelo
Crossfit, pelas danças desportiva, zumba, salsa, dança contemporânea e
danças de salão latinas. Haverá ainda espaço para a demonstração de actividades lúdicas e educativas, para a experimentação de bicicletas eléctricas e para a educação rodoviária. As actividades decorrem no sábado
entre as 10 e as 18.30 horas, sendo que o município vai proceder ao corte
do trânsito automóvel no topo Norte da Praça D. Maria II, desde as 17 horas, de sexta-feira, dia 18 , até às 21 horas de sábado.

Famalicão

Onze mil pessoas passaram
pelo recinto do festival ‘Anima-te’

Mais de 11 mil pessoas assistiram aos 39 concertos do Festival ‘Anima-te’,
que decorreu entre Julho e Setembro, no Parque da Devesa. Sobre os números agora divulgados, Paulo Cunha, presidente da Câmara de Famalicão, acrescenta que “são o resultado da confiança que o público e os artistas depositaram nesta organização que, ao longo dos últimos meses,
trabalhou de forma profissional e responsável para que o evento se realizasse cumprindo com todas as regras de segurança”. Sílvia Pérez Cruz, Kátia Guerreiro, Noiserv, Salvador Sobral, Samuel Úria, Daniel Pereira Cristo,
foram alguns dos artistas que passaram pelo ‘Anima-te’.

Guimarães

Cidade desafia programadores culturais
a apresentarem propostas musicais
Os programadores culturais João Coutada e Pedro Oliveira foram
desafiados a apresentar propostas musicais diferentes para o novo cíclo
musical ‘Avesso’ a realizar em Outubro em Guimarães. A 4 de Outubro, com
programação de João Coutada, o Avesso recebe o espetáculo de Ghost Hunt
e, a 25 de Outubro, a escolha de Pedro Oliveira é Paisiel. Os concertos
acontecem no centro histórico de Guimarães, seguindo todas as
orientações das autoridades de saúde. A entrada é gratuita e limitada à
lotação do espaço. É um evento promovido com o apoio do município de
Guimarães.

Guimarães

Ernesto Machado reeleito nos Escuteiros
O chefe do Núcleo de Guimarães do Corpo Nacional de Escutas, Ernesto
Machado, foi releito para o cargo no passado dia 12 . Ernesto Machado foi
o único candidato ao cargo e propõe-se a apoiar e capacitar os 54
agrupamentos do núcleo na formação dos dirigentes e dos educadores
adultos, e ainda a promover uma maior consciência cívica nos jovens.

Ribeira de Ferreiros vai ser
reconfigurada e delimitada
MEDIDA resulta das obras da Variante da Estrada Nacional 14. Protocolo foi
assinado entre a Câmara Municipal e a Infraestruturas de Portugal.
FAMALICÃO
| Redacção |

A Câmara Municipal de Famalicão e a Infraestruturas de Portugal (IP) assinaram ontem um
protocolo de colaboração para a
implementação de baías de contenção na Ribeira de Ferreiros e
Penouços. As baías de contenção serão instaladas no âmbito
das obras de construção da Variante da Estrada Nacional 14
(EN 14).
O protocolo prevê, ainda, o Reperfilamento da Ribeira de Ferreiros, de modo a reconfigurar e
consequentemente delimitar a
área inundável; a beneficiação
das passagens hidráulicas atravessadas pelo projecto; a requalificação ambiental das ribeiras
de Ferreiros e Penouços; a requalificação ambiental das
zonas interferidas do Rio Ave,
Ribeira de Ferreiros e Penouços
e o desenvolvimento de percursos pedonais e cicláveis nas
áreas alvo de integração paisagística.
A Câmara Municipal de Famalicão refere que este empreendimento irá contribuir para o desenvolvimento da economia

DR

Paulo Cunha e o presidente da IP assinaram o protocolo

local e para a melhoria da qualidade de vida. “O tratamento destas duas ribeiras vai, em primeiro lugar, trazer mais qualidade
de vida para todos aqueles que
aqui vivem, vai permitir que deixem de haver obstáculos técnicos à construção da nova ligação
entre Famalicão e a Trofa” disse
Paulo Cuha, presidente da Câmara de Famalicão
A EN 14 liga a Maia a Famali-

cão e caracteriza-se por atravessar vários aglomerados urbanos
que por si só geram muito tráfego, especialmente pesado, situação agravada por este ser o principal corredor de escoamento
para as diversas áreas industriais
e empresariais existentes nesta
zona. Nesse sentido foram já
realizados investimentos nesta
via, de forma a eliminar os constrangimentos.

§notas
Guimarães

Fafe

Vieira do Minho

Curtir Ciência
constrói hotel
para insectos

Câmara aprova
IMI à taxa
mínima

Caminho Municipal
de Tabuaças está
a ser pavimentado

O projecto ‘Curtir Ciência’ construiu
um Hotel para insectos que vai entrar em funcionamento em breve.
Ajudar á preservação das espécies
é o principal objectivo do Hotel para
Insectos, que vai complementar a
exposição permanente do projecto
‘Curtir Ciência’. Abelhas solitárias,
joaninhas, borboletas, crisopas, ou
moscas-das-flores, são algumas das
espécies que poderão vir a ocupar o
Hotel para Insectos. O hotel resulta
de um desafio lançado pela Sociedade Portuguesa de Ecologia.

A Câmara Municipal de Fafe aprovou
o Imposto sobre Imóveis (IMI) à taxa
miníma. As famílias comEs um dependente têm uma dedução de 20
euros, com dois dependentes deduzem 40 euros, com 3 ou mais dependentes deduzem 70 euros.
Estes valores representam uma devolução do município às famílias superior a 2,8 milhões de euros. A Derrama foi fixada em 1,2 por cento.
Os sujeitos passivos com um volume
de negócios inferior a 150 mil euros
em 2019 estã isentos de Derrama.

Iniciaram esta semana, na freguesia
de Tabuaças, as obras de pavimentação e de execução da Rede de Drenagem de Águas Residuais do Caminho
Municipal 2179.
As obras implicam o condicionamento da circulação automóvel durante
alguns dias. A Câmara Municipal de
Vieira do Minho apela à compreensão dos utentes desta via, pelos incómodos que esta intervenção possa
vir a causar, sendo certo tratar-se de
uma obra em prol do bem estar dos
habitantes daquela freguesia.
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Ampliação do Cemitério
de Refóios até Novembro

Viana do Castelo

Câmara apoia Bombeiros Voluntários
na aquisição de viatura de transporte
Cerca de 18 mil euros é quanto a Câmara Municipal de Viana do Castelo
atribuiu aos Bombeiros Voluntários locais, para apoiar a compra de uma
ambulância de transporte de doentes. A proposta de atribuição da verba
foi aprovada por unanimidade na reunião do executivo municipal voanense. “Considerando que a sua frota de transportes de doentes, para
além de veículos já muito usados, não é suficiente para as necessidades
que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários tem que suprir,
bem como o facto de ser uma entidade reconhecida”, a autarquia avançou
com este apoio para melhorar os serviços à comunidade, revela um comunicado municipal.

OBRAS estão na segunda fase e representam um investimento de 320 mil
euros. Trabalhos devem estar concluídos em Novembro.
PONTE DE LIMA
| Redacção |

As obras da segunda fase da ampliação do Cemitério de Refóios
do Lima devem estar concluídas
em Novembro deste ano.
Os trabalhos, no valor de 320
mil euros foram visitados recentemente pelo executivo municipal de Ponte de Lima, liderado
por Victor Mendes.
O autarca limiano considera
que se trata de “um investimento
importante, justificável face à
necessidade urgente de construir
um cemitério, sendo uma infraestrutura com uma filosofia diferente do tradicional. Pretende-se
que seja um espaço agradável
para quem visita os seus entes
queridos, e que dignifique um
dos momentos mais delicados
das nossas vidas”.
A presidente da Junta de Freguesia de Refóios do Lima, Gabriela Fernandes, realçou que
“estamos a viver momentos difíceis, pois o actual cemitério está
no limite de espaço.” A autarca
recorda que este projecto foi
aprovado em 2013. “Nós limitamo-nos a seguir o projecto, sendo necessário e urgente face às

Viana do Castelo

Lojas podem funcionar até às 23 horas
Os espaços comerciais de Viana do Castelo vão poder estar de portas abertas até às 23 horas. A decisão foi tomada pela Câmara Municipal de Viana
do Castelo, tendo em conta a Resolução do Conselho de Ministros nº 70A/2020. Esta medida não abrange os restaurantes, os ‘Takeaways’, farmácias e locais de venda de medicamentos sem receita médica, consultórios
médicos e clínicas, funerárias e empresas de aluguer de viaturas sem condutor.

Vila Nova de Cerveira
DR

Executivo municipal visitou as obras de alargamento do Cemitério de Refóios do Lima

limitações do atual cemitério”,
declarou Gabriela Fernandes.
Com uma área de 7 mil metros
quadrados, e com uma capacidade de 350 campas, o novo cemitério de Refoios do Lima, está a
ser construído em terrenos situados no lugar do Mosteiro. Os
trabalhos consistem essencialmente na pavimentação tanto no
espaço interior como no exterior
incluindo os seus acessos.

lll
“É um investimento
importante, justificável face
à necessidade urgente de
construir um cemitério,
sendo uma infra-estrutura
com uma filosofia diferente
do tradicional.”

Victor Mendes
Pres. da C.M. de Ponte de Lima

Bienal de Arte representa o país
em conferência internacional
A Fundação Bienal de Arte de Cerveira vai representar Portugal na Conferência Internacional ‘The Best in Heritage 2020’, que este ano terá formato digital. A presença da Fundação Bienal de Cerveira resulta do Prémio
de Melhor Museu de 2019, atribuído ao Museu Bienal de Cerveira pela
APOM (Associação Portuguesa de Museologia). “É uma honra termos sido
escolhidos, a nível nacional, para dar a conhecer o trabalho que temos
vindo a desenvolver em Vila Nova de Cerveira em prol da cultura e das artes”, declarou Fernando Nogueira, presidente da Fundação Bienal de Arte
de Cerveira. Fernando Nogueira disse ainda acreditar que “este prémio reforça e sublinha não só a excelência de um percurso estabelecido em conjunto há mais de 40 anos, mas também o facto de sermos um importante caso de estudo em Portugal de como o investimento em projectos
culturais pode resultar no desenvolvimento social e cultural.”
Publicidade

Empreitada foi consignada pela Câmara Municipal de Viana do Castelo

Escolas de Formação

Barroselas e Carvoeiro com Espaço Cidadão

BOM JESUS

VIANA DO CASTELO
| Redacção |

A União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro vai ter, dentro
de dois meses, um Espaço Cidadão. O espaço vai funcionar na
sede da união de freguesias, estando as obras avaliadas em 100
mil euros. O presidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, José Maria Costa, assinou o auto de consignação das
obras e frisou que se trata de um
“projecto de grande importância
que vai ser replicado noutras freguesias”. O Espaço do Cidadão
vai funcionar no modelo de bal-

ÚLTIMAS INSCRIÇÕES
PARA:

• Mercadorias Perigosas - ADR
• Motorista de Táxi
• Formação Inicial Acelerada (CAM)
DR

• Motorista de Pesados - Formação Contínua (CAM)

José Maria Costa presidiu à assinatura do contrato para o Esºpaço Cidadão

cão único (centralização de serviços num só espaço) permitindo aos cidadãos acederem a vá-

rios serviços da União de Freguesias, da Câmara Municipal e
da Administração Central.

Av. General Norton de Matos, 31- Braga
Rua José Lopes Silva Granja, 50 - Lomar

253 216 446 / 967 570 067
253 686 310 / 927 450 221

secretaria.bomjesus@hotmail.com / secretaria.bomjesuslomar@hotmail.com
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Viana do Castelo

Espaços culturais reabrem este mês
“com todas as medidas de segurança”

TEATRO Municipal Sá de Miranda está apto a receber vários eventos culturais programados para os meses de Setembro e
Outubro. O Centro Cultural de Viana do Castelo tem abertura marcada para 31 de Outubro. Espaços respeitam medidas sanitárias.
VIANA DO CASTELO
| Miguel Viana |

O Teatro Municipal Sá de Miranda vai reabrir as portas ainda
este mês. A abertura do Centro
Cultural de Viana do Castelo está agendada para 31 de Outubro.
As duas estruturas estiveram de
portas fechadas durante vários
meses, devido à pandemia da
Covid-19, mas agora vâo reabrir
com todas as condições de segurança. A garantia foi dada ontem, em conferência de imprensa, por Carlota Borges,
vereadora da Coesão Social e
dos Equipamentos Culturais da
Câmara Municipal de Viana do
Castelo.
“Aquilo que nós pretendemos é
que as pessoas entendam que estão estabelecidas todas as condições de segurança e de higiene,
para que possam frequentar os
nossos equipamentos culturais,
quer no teatro, quer no Centro
Cultural e até nos museus”, assegurou Carlota Borges.
A pensar na atracção de público ao Teatro Municipal Sá de
Miranda e ao Centro Cultural foi

já elaborado um programa de
eventos, que teve início no passado dia 5 e que se prolonga até
31 de Outubro.
O concerto de reabertura coube
à Orquestra ‘Con Spirito’, que
regressa ao palco do teatro no
próximo sábado.
Entre os dias 25 e 27 deste mês
decorre o Terceiro Festival
Transfronteiriço Teatro Amador
PLATTA, promovido pelo Centro Dramático de Viana /Teatro
do Noroeste. “É um festival de
teatro amador que será uma festa
de teatro com amor”, referiu
Carlota Borges”.
Em Outubro, no dia 3, o Teatro
do Noroeste leva ao palco do
Teatro Municipal Sá de Miranda. a peça ‘Se Isto é um Homem’. “É uma peça forte, uma
vez que é um testemunho sobre
aquilo que foi o Holocausto”
adiantou a vereadora da Coesão
Social e dos Equipamentos Culturais.
No dia seguinte (4 de Outubro) decorre o Concerto pela
Paz. Este este espectáculo é organizado pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação e

DR

Carlota Borges, vereadora da Coesão Social e Equipamentos Culturais

conta com a presença dos ‘Contraponto’, dos ‘C de Canto do
Colégio do Minho, a ‘Open
Dance School e do Centro Dramático de Viana/Teatro do Noroeste.
No dia 9 o Centro Dramático
de Viana/Teatro do Noroeste
apresenta o Festival de Teatro de
Viana do Castelo e um concerto.
Um dos pontos altos da progra-

mação está agendado para o dia
18 de Outubro, com o concerto
de piano e fado de Mário Laginha e Camané. “Eles lançaram
um álbum, de nome ‘Aqui Estáse Sossegado’ e este concerto
trará aqui alguns temas desse álbum”, afirmou Cláudia Borges.
O concerto é promovido pela
Câmara Municipal de Viana do
Castelo e os bilhetes já estão es-

gotados.
O Teatro Municipal Sá de Miranda dispõe de 140 lugares sentados, devido à pandemia do Covid-19.
O dia 31 de Outubro marca a
reabertura oficial do Centro Cultural de Viana do Castelo (que
entre Março e Setembro funcionou como unidade de rectaguarda da Covid-19, mas que nunca
chegou a ser necessária), com
um concerto dos D.A.M.A..
“Obviamente, no que diz respeito a público, estárá reduzido a
metade, mas é seguro participar
nas actividades culturais”, realçou a vereadora do pelouro da
Coesão Social e dos Equipamentos Culturais da Câmara Municipal de Viana do Castelo.
O Centro Cultural dispõe de
800 lugares sentados, destinados
ao público.
Esta programação cultural significou um investimento de cerca de 35 mil euros.
Em Novembro e Dezembro, o
Centro Cultural de Viana do
Castelo vai funcionar normalmente, com actividades programadas desde o ano passado.

Centro Dramático de Viana/Teatro do Noroeste

Festival de Teatro Transfronteiriço
marca reinício de actividades
VIANA DO CASTELO
| Miguel Viana |

DR

Rui Simões apresentou a programação do Festival Transfronteiriço de teatro amador

O Teatro Municipal Sá de Miranda acolhe, entre os dias 25 e
27 deste mês, o Festival Transfronteiriço de Teatro Amador de
Viana do Castelo.
O evento junta várias compannhias de teatro amador de Portugal e de Espanha (nomeadamente da Galiza). Entre elas está o
Teatro de Balugas (de Barcelos).
com a peça ‘A Furgoneta’, que
recebeu a Primeira Bolsa de

Criação Teia. Esta peça marca a
abertura do festival, no dia 25,
pelas 21.30 horas.
No dia 27 (domingo) é feita a
leitura encenada, em língua galega e em português, de um texto
ganhador do Segundo Prémio de
Teatro PLATTA, com o nome de
‘Recontro’.
Este festival “é o nosso primeiro momento após o Verão, e de
tudo o que estamos a viver, em
que vamos abrir as nossas portas
mais do que um dia. Tivemos essa experiência em Julho, e desta

vez vamos ter um fim-de-semana, em que no café concerto e na
sala principal do Teatro Municipal Sá de Miranda estão reunidas todas as condições possíveis
para acolher 140 espectadores
(no teatro) e 30 aqui (no Café
Concerto)”, declarou Ricardo
Simões, director artístico do
Teatro do Noroeste.
Entretanto, a companhia está a
preparar para Novembro a apresentação da peça ‘Falar Verdade
a Mentir’, de Almeida Garrett, e
encenação de António Capelo.
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NANU PODE TORNAR-SE
NO PRÓXIMO REFORÇO

LATERAL-DIREITO do Marítimo interessa aos arsenalistas e o presidente
dos insulares confirma conversações. Mas avisa: “Negócio não está fechado.”
SC BRAGA
| Fábio Moreira |

O lateral-direito do Marítimo,
Nanu, de 26 anos, está na mira
do Sporting Clube de Braga e
poderá, nos próximos dias, tornar-se no sétimo reforço dos
Guerreiros do Minho para
2020/21.
O interesse dos arsenalistas no
luso-guineense foi noticiado durante o dia de ontem e, ao final
da tarde, o presidente dos insulares, Carlos Pereira, confirmou a
existência de conversações entre
os dois clubes sobre o atleta, garantindo, contudo, que nada está

ainda concluído.
“É verdade que o SC Braga
tem interesse no Nanu, Já houve
diálogo entre os dois clubes sobre o jogador e decorre uma negociação mas neste momento
não está concluída. Existe vontade do Braga em contratar o Nanu e o Marítimo está aberto à negociação, sendo que tem de ser
boa para as duas partes”, disse o
líder do Marítimo.
Na época passada, Nanu realizou 35 jogos, marcando dois golos, tendo-se evidenciado no jogo com o Benfica, na Madeira,
quando fez duas assistências para a vitória do Marítimo (2-0).

Liga dos Campeões

PAOK atira Benfica para a Liga Europa
A equipa grega do PAOK, orientada pelo português Abel Ferreira, recebeu e venceu o Benfica por 2-1, atirando a equipa lusa para a Liga Europa. O tento de Rafa foi insuficiente para bater um auto-golo de Vertonghen e um golo de Zivkovic, que ditaram as aspirações das águias.

SC Vianense

Derrota com Salgueiros em jogo-treino
O SC Vianense, que vai disputar a Serie A do Campeonato de Portugal,
deslocou-se à casa do SC Salgueiros e perdeu 1-0. Os pupilos de Miguel
Mota arrancam a época frente ao Vilaverdense FC, no próximo Domingo.

Vilaverdense FC

Rafa Miranda está de regresso
O Vilaverdense FC, que miilita na Série A do Campeonato do Portugal,
anunciou a contratação de Rafa Miranda. O atleta formado no Varzim SC
e no Rio Ave FC regressa a uma casa que representou entre 2016 e 2018.

AD Fafe

Clube vai transmitir jogos em directo
LIGA PORTUGAL

A AD Fafe vai transmitir todos os encontros jogados no Estádio Municipal
de Fafe a contar para o Campeonato de Portugal. Esta transmissão resulta de uma parceira do clube com a Fafe Tv (televisão digital). Recorde-se
que o AD Fafe vai disputar a Série B do terceiro escalão nacional.

Nanu, de 26 anos, pode estar próximo
Publicidade
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Reis entre os postes e gigantes na luta fora do campo
MIGUEL AZEVEDO E SÉRGIO GOMES são duas verdadeiras
‘instituições’ das balizas dos campeonatos distritais e, para
além de partilharem a posição dentro de campo, também
coincidem nas preocupações fora dele. Aos 44 e 41 anos,
respectivamente, a dupla decidiu pendurar as luvas por
considerar não haver condições de segurança para a retoma.
Mas não só. Em baixo, não calam a desilusão e alguma revolta.
FUTEBOL DISTRITAL
| Ricardo Anselmo |

“Foi difícil, foi uma vida dedicada ao futebol”, começam por nos dizer Miguel e
Sérgio que, apesar de defenderem cores
diferentes, se juntaram na preservação de
um bem maior, a saúde, abdicando de
uma paixão que alimentaram ao longo de
mais de 30 anos de carreiras recheadas de
sucesso.
“Ponderei muito mas senti que não estão
reunidas as condições de segurança para
que eu me possa sentir confortável dentro
do campo. Estou muito triste por tudo o
que tem acontecido e sinto-me impotente
porque vejo muito atleta, muito dirigente
e muito clube onde, sinceramente, só dois
ou três estão realmente preocupados com
isto. Perante esta situação e percebendo
que o jogador enquanto pessoa não estava
a ser defendido por parte de quem gere o
futebol distrital, tomei esta decisão”, assinalou Sérgio Gomes, que se preparava
para representar as cores do Porto d’Ave.
“É algo de que vou sentir muita falta e
sempre que falo disto vem sempre aquela
lágrima. Mas outros valores se sobrepõem à nossa paixão pelo futebol e, neste
caso, está em causa a nossa saúde e a daqueles que nos rodeiam. Diariamente estou com os meus avós e com os meus
pais… As pessoas dizem-me: ‘Ah, também trabalhas e durante o dia-a-dia também te podes contagiar’… A questão é

§críticas
Miguel Azevedo
“Termo de responsabilidade?
Não assino nada disso...”

lll
“É algo de que vou sentir muita falta
e sempre que falo disto vem sempre
aquela lágrima. Mas outros valores
se sobrepõem à nossa paixão pelo
futebol e, neste caso, está em causa
a nossa saúde e a daqueles que nos
rodeiam.”

Sérgio Gomes

lll
“Quando jogamos futebol, muitas
vezes a família fica em segundo
lugar, mas agora isso vai deixar
de acontecer. Foi mesmo um ponto
final na minha carreira.”

Miguel Azevedo

que no trabalho dependo mais de mim,
cumprindo as regras sanitárias que estão
impostas. No futebol, só mesmo quem
não quiser ver. Falamos de uma I e II Ligas, profissionais, onde os jogadores têm
uma vida regrada e a verdade é que temos
visto o que tem acontecido. Sporting,
mais dez casos. Gil Vicente, já vai em 15
casos. Feirense-Chaves, interrompido…
E são controlados. Agora, perante este cenário, sem condições a nível de controlo,
com os atletas a movimentarem-se nas
suas rotinas de trabalho do dia-a-dia, com
imensa gente, e aos domingos com mais
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Miguel Azevedo representava o Dumiense

Sérgio esteve dez anos (não consecutivos) no Joane

vinte e tal do outro lado do campo, é um
risco enorme”, referiu o ‘ex-jogador’.
Miguel, que defendeu as cores do Dumiense nos últimos dois anos, seguiu a
mesma linha de pensamento.
“Eu tomei esta decisão, tal como o Sérgio, não para captar a atenção dos outros,
levando-os a tomar a mesma atitude. Eu
agi assim a pensar em mim e na minha família. Desde que começou a pandemia
não parei no meu trabalho. Eu lido com
estabelecimentos de venda de bens de primeira necessidade e, bem ou mal, dentro
das normas de segurança, tenho sabido lidar com esta situação”, garantiu, prosseguindo.
“Que condições temos nós para nos juntarmos ao fim do dia com mais vinte jogadores, sem sermos testados? Vimos esta
semana mais dois clubes da Pró-Nacional
a pedirem para adiar o início do campeonato e isto é um sinal claro de que estão
preocupados e acho que a Associação, pe-

rante esta situação, poderia fazer um pouco mais para proteger os jogadores. Uma
das críticas que eu também faço à Associação é o facto de nunca ter ouvido os jogadores ou os capitães, para perceberem
os medos e as inseguranças dos grupos de
trabalho. É muito difícil a decisão que nós
tomámos, porque é uma vida ligada ao futebol. É muito duro”, lamentou.

lll
Miguel Azevedo assegurou que,
com 44 anos, esta decisão é mesmo
definitiva, não rejeitando a oportunidade de, no futuro, juntar os
amigos para um jogo de despedida,
seguido de um grande jantar.
Já Sérgio Gomes admite voltar
a pisar o relvado de forma oficial,
desde que a situação melhore.

Publicidade

“No Dumiense todos começámos a treinar
sem a mínima segurança. No balneário estávamos 21 ou 22 pessoas. Haveria algum infectado? Ninguém sabe… Claro que eu posso
não estar hoje e amanhã estar, mas para se
começar a treinar deveria haver um teste. Para
o futuro deixo uma sugestão à Associação, para não reunir apenas com os dirigentes mas
também com os capitães das equipas para ouvir as suas preocupações, no sentido de se poder melhorar o futebol distrital no futuro. A
questão do termo de responsabilidade é as
autoridades do futebol a ‘fugir com o cu à seringa’, sem dúvida. Não vou assinar nada disso. São duas ou três chamadas de atenção que
fazemos aqui à Associação. Acho que deveriam olhar para os jogadores de uma outra
maneira, já que são eles os protagonistas do
futebol.”

Sérgio Gomes aponta uma possível abordagem por parte da Associação de Futebol Braga

“Meus amigos, vai ser um ano zero, sem competição”
FUTEBOL DISTRITAL
| Ricardo Anselmo |

Por mais do que uma vez
Sérgio Gomes referiu que as
entidades que gerem o futebol se demitiram das suas
responsabilidades e deixaram a ‘batata quente nas
mãos dos clubes’. O antigo
guardião do GD Joane entende que este deveria e poderia ser considerado um
ano zero, no qual os clubes
poderiam aproveitar para
melhorar a qualidade das
suas infra-estruturas.
“Da mesma forma que aca-

baram com os campeonatos
na última época por não
existirem condições, agora
também não há condições
para começar. Mais, na altura, não tínhamos tantos casos como agora. Na minha
opinião, a AF Braga só tinha
de fazer o seguinte: falar
com os clubes e dizer muito
sinceramente: ‘Meus amigos, isto vai ser um ano zero,
sem competição. Aproveitem para, com o dinheiro
que iriam gastar no plantel,
fazerem obras nas infra-estruturas. Dar condições para
os jogadores e as estruturas

trabalharem e não olharem
para o futebol como uma
fonte de rendimento. Não sei
precisar nem tenho a certeza
e peço desde já desculpa se
estou a ser incorrecto, mas
creio que mesmo antes de
existir uma data para o início
do campeonato, a primeira
coisa que a Associação fez
foi publicar o preço das inscrições. Sinceramente, acho
que isso não era o mais importante, mas sim reunir os
clubes e explicar que, por
muito que queiramos o regresso, não estão reunidas as
condições para tal.”

+ carreiras
Formado no Dumiense,
Miguel passou, como sénior,
para além do emblema de
Dume, por Merelinense,
Maximinense, Ág. Graça,
Pico de Regalados, Amares,
Celeirós, Brito, Prado e Terras
de Bouro. Sérgio formou-se
no Vitória SC e ainda jogou
no Moreirense, Felgueiras,
Cabeceirense, Amarante
e Joane.

Sérgio Gomes
“Este documento cheira-me
a bandidagem...”
“Pelo que sei, nas indicações que a DGS deu
para a retoma das modalidades, na última página vem um termo de responsabilidade para
as pessoas assinarem. Qual é a ideia? Claro
que há aqui uma lógica de protecção, mesmo
para a Associação. Se alguma coisa acontecer
os responsáveis são os clubes e os jogadores.
Esse documento a mim cheira-me a bandidagem, com as pessoas a quererem sacudir as
responsabilidades para o elo mais fraco. Daí
eu criticar a forma submissa como os clubes
estão a agir perante a retoma do campeonato.
Se ainda estivesse muito dinheiro envolvido,
com transmissões televisivas, patrocínios muito altos...”
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Formou-se em Dume e Braga e passou por vários clubes da região
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Sérgio Gomes conquistou uma Taça AF Braga ao serviço do GD Joane, em 2017/18
Publicidade
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José Correia fora do pódio
por problemas electrónicos

PILOTO DE BRAGA trazia da abertura da temporada duas vitórias no Autódromo Internacional do
Algarve, mas em ‘casa’ problemas de eletrónica no Nissan GT-R Nismo GT3 ditaram o seu abandono.
AUTOMOBILISMO
| Redacção |

José Correia foi obrigado a
abandonar na prova do Open de
Portugal de Velocidade by Michelin, disputada no fim de semana no Circuito Vasco Sameiro, em Braga. Um problema de
eletrónica no Nissan Nismo GTR condicionou o piloto da JC
Group Racing Team, referiu em
comunicado a assessoria de comunicação do bracarense.
Depois de duas vitórias na prova de abertura da temporada, no
Autódromo Internacional do Al-

DR

Nissan GT-R Nismo GT3 sofreu em Braga problemas de electrónica que levaram a sair de prova

garve, José Correia esperava
voltar a lutar pelos lugares cimeiros na segunda ronda do
Open de Portugal de Velocidade
by Michelin, em Braga, adianta
o mesmo comunicado.
O piloto de Braga ainda estabeleceu o segundo melhor tempo
na sessã o inaugural de treinos
cronometrados, mas problemas
de electrónica no Nissan GT-R
Nismo GT3 viriam a ditar o seu
abandono logo na Corrida 1 do
fim-de-semana, no sábado, impedindo a presença nas duas corridas de domingo.
“O nosso Nissan não estava em
boas condições no sábado, mas
mesmo assim estávamos no segundo lugar quando, de repente,
o carro se desligou. Ainda consegui voltar a pô-lo em funcionamento, mas depois o problema voltou a surgir e não havia
nada a fazer, tivemos de abandonar. A equipa tentou tudo para
descobrir o problema, mas sem
sucesso. Teremos de enviar os
dados para Inglaterra para percebermos se há algum problema na
centralina ou em algum sensor”.
Publicidade

APARTAMENTO T3 - FRAIÃO
Situado no ultimo Piso com vistas desafogadas,
Garagem para 2 carros, roupeiros embutidos,
varandas,Junto ao Minho-Center, Marque Visita!
Ref. 6020 - 185.000€
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Bracarense André Gomes nos planos
do campeão alemão THW Kiel

FORMADO NO ABC/UMINHO, e com bons desempenhos no FC Porto e na selecção nacional, André Gomes é um dos nomes na
lista de substituição do austríaco Nikola Bilik, lesionado num joelho.
ANDEBOL

+campeão

| Rui Serapicos |

Vários meios especializados de
informação desportiva estão nos
últimos dias a veicular a possibilidade de o THW Kiel contratar
o andebolista bracarense do FC
Porto, André Gomes. Em Kiel,
cidade báltica da Alemanha, o
Kieler Nachrichet faz referência
a essa possibilidade, noticiada
também pelo Handbolls Kanalen
da Suécia e pelo meio de língua
inglesa Handball Planet.
Em causa está a lesão sofrida
por Nikola Bilik, lateral de 23
anos com dupla nacionalidade
(austríaca e tunisina) que sofreu
uma ruptura de ligamentos.
André Gomes, agora com 22
anos, tem vindo a ser referenciado ao nível internacional, desde
quando ainda era junior.
As atenções sobre o filho do
antigo futebolista do SC Braga e
do Benfica Jorge Gomes, têm
vindo a acentuar-se já como sénior com exibições reconhecidas
nas temporadas mais recentes,
desde que conquistou pelo
ABC/UMinho títulos de campeão nacional e Taça de Portu-

Filho do antigo futebolista
Joge Gomes, nascido em Julho
de 1988 em Braga, André
Gomes entrou em 2009 para os
infantis do ABC.
Em 2015/16, com 17 anos,
sagrou-se pelo ABC campeão
nacional, ganhou a supertaça e
a Taça Challenge.

DR

Boas exibições de André Gomes na Liga dos Campeões colocam o bracarense do FC Porto na mira das potências do andebol europeu

gal, além da Taça Challenge.
A sua evolução teve continuidade com desempenhos pelo FC
Porto (para onde se transferiu
em 2017 com o ponta esquerda
Diogo Branquinho) tanto nas
provas nacionais como euro-

peias, como ainda ao serviço da
selecção nacional.
Esta possível manifestação de
interessa do THW Kiel, que é o
campeão da Alemanha em
2019/20, poderá ser explicada
ainda pela exibição de André

§ténis

Primeira jornada do Campeonato de Elite

‘Guerreiros das areias’ vencem
primeiro jogo na defesa do título
FUTEBOL DE PRAIA
| Redacção |

O SC Braga venceu, ontem, o
GRAP por 2-7, em jogo da primeira jornada da 1.ª fase do
Campeonato de Elite de Futebol
de Praia. Os ‘guerreiros’ controlaram o encontro de início ao
fim e carimbaram os primeiros
três pontos na defesa do título de
campeão nacional.
O Estádio do Viveiro – Jordan
Santos voltou a receber os
‘Guerreiros do Minho’, após a

participação na Euro Winners
Cup 2020.
Os arsenalistas entraram com o
pé direito no jogo, adiantando-se
no marcador aos 10 minutos por
Léo Martins.
Bé Martins não quis ficar atrás
do irmão e fez o segundo golo da
tarde no minuto seguinte.
O GRAP reduziu por intermédio de Bernardo e estabeleceu o
1-2 que se registava no final do
primeiro tempo.
No segundo tempo, os ‘Guerreiros’ dilataram a vantagem no

Gomes, em Novembro de 2019,
quando o FC Porto foi a Kiel
vencer por 28-27, jogo em que o
jovem bracarense contribuiu
com três golos para a diferença.
André corresponde a um perfil
idêntico do de Nikola Bilik.

O THW Kiel é um dos clubes
mais poderosos do andebol
mundial, sendo expressão disso
a sua Sparkassen Arena, com lotação oficial superior a 10 mil
lugares sentados e a contratação
no último defeso do norueguês
Sander Sagosen, que foi com 65
golos marcados em 104 remates
e uma eficácia de 63% o rematado mais certeiro do Euro 2020.
Nesse campeonato da Europa,
o agora lesionado Nikola Bylik
foi o terceiro melhor marcador
com 46 golos em 64 remates
(72% de eficiência).
Embora com menos tempo em
jogo, André Gomes marcou 13
golos em 27 remates (48%).

marcador. Jordan Santos (aos 4
minutos), Miguel Pintado (aos 6
minutos) e Bruno Torres (aos
10) deram mais conforto ao SC
Braga, que continuava a dominar o encontro.
No último tempo da partida,
Hugo Ferreira fez o sétimo do
SC Braga e já no último minuto
do Vasco Rafael reduziu para o
GRAP, estabelecendo o resultado final de 2-7.
No próximo fim-de-semana os
‘Guerreiros das Areias’ voltam à
acção .

Vimaranense desce no ranking ATP

João Sousa eliminado em Roma
depois de ter sido repescado
O vimaranense João Sousa, foi afastado ontem, na terceira e última ronda
de qualificação para o Masters 1000 de Roma, à qual tinha sido repescado após perder anteontem, com o americano Tennys Sandgren.
Na segunda oportunidade, em que entrou na condição de ‘lucky loser’ devido a desistência do francês Richard Gasquet para entrar no quadro principal, o minhoto, que é 74.º classificado do ranking mundial e nono cabeça de série do torneio de qualificação, perdeu numa partida que durou
2h05 horas, por 7-5 e 7-6, com o australiano John Millman, 43 do ATP.
Anteontem, a Associação de Tenistas Profissionais (ATP) actualizou o ranking mundial de ténis, passando João Sousa a ocupar a 74.ª posição de
uma classificação que continua a ser liderada pelo sérvio Novak Djokovic.
O número um nacional, que ainda procura o ritmo competitivo desde que
em Fevereiro abandonou por lesão num pé uma competição em Marselha, entrou em setembro no 68.º lugar, mas voltou a manter a tendência
de queda iniciada no mês passado.
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Bracarense de 14 anos sagra-se
campeã nacional de xadrez

4.ª Jornada – Ana Santos
(GX Alekhine)-Sara Soares
(EX Porto), 0-1; Camila
Avelino (ARDC Mata de
Benfica)-Filipa Pipiras (GD
Dias Ferreira), empate;
Raquel Duque (Barreirense)Mariana Silva (Didaxis A2D),
0-1; Beatriz Oliveira (CX
Colégio Português)-Sara
Monteiro (ARDC Mata de
Benfica), 1-0; Ana Antunes
(Mata de Benfica)-Isabel
Santos (GX Alekhine), 0-1;
Susana Maíssa (Clube EDP)Oriana Reynolds (GD
Ferroviários Barreiro), 0-1.

SARA JOANA SURPREENDEU as mais cotadas do campeonato nacional de xadrez feminino que se
disputou em Odivelas. Começou a jogar aos 9 anos, nem tabuleiro tinha em casa — revela a mãe.
XADREZ
| Rui Serapicos |

“Quando ela começou, ainda
com 9 anos a jogar, nós cá por
casa ficámos muito admirados,
pois nem eu nem o pai jogamos
xadrez, nem sequer um tabuleiro
tínhamos”, diz Graça Moura,
mãe de Sara Joana, a bracarense
de 14 anos que se sagrou em
Odivelas campeã nacional de
xadrez feminino. “Eu acho que
se interessou pelas peças ou viu
o xadrez em algum filme”,
acrescenta.
“É muito boa aluna em todas as
disciplinas, estuda no Colégio
D. Diogo de Sousa até ao fim da
tarde e depois ainda vai estudar
piano para o Conservatório, o
que ela também faz muito bem”,
explica ainda a advogada, mãe
da jovem prodígio.
“Por parte da família não se faz
qualquer pressão no sentido de
ela prosseguir nesta ou noutra
modalidade”, garante a progenitora, explicando que a menina
representa em provas oficiais da
Federação Portuguesa de Xadrez
a Escola de Xadrez do Porto, por
ter havido no Clube de Xadrez
de Braga abusos sexuais a uma

DR

Sara Joana Soares, ao centro, estuda no Colégio D. Diogo de Sousa e piano no Conservatório de Música Gulbenkian

menina da mesma idade, tendo o
autor sido condenado.
“Com a Escola de Xadrez do
Porto é só mesmo essa relação
oficial, para as provas da Federação; ela nem sequer vai lá,
nem tão pouco treina por via da
internet; o que ela faz é observar
em casa vídeos de jogos de xadrez”, refere ainda a mãe.
No auditório do Pavilhão Multiusos de Odivelas, onde decorreu o Campeonato Nacional Feminino, a jovem Sara Joana

Soares, da Escola de Xadrez do
Porto, surpreendeu as mais cotadas e sagrou-se campeã, título
conquistado logo à quarta das
cinco jornadas da competição.
Sara somou quatro triunfos
consecutivos, respectivamente
frente a Oriana Reynolds (GD
Ferroviários do Barreiro), Isabel
Santos (GX Alekhine), Camila
Avelino (ARDC Mata de Benfica) e Ana Santos (GX Alekhine)
e beneficiou da cedência de pontos das principais favoritas, Fili-

pa Pipiras (GD Dias Ferreira) e
Mariana Silva (Didaxis A2D)
para garantir o título sem necessitar da quinta jornada.
Decidido o título, a derradeira
ronda definiu o pódio. No dia
em que celebrou o 15.º aniversário, Filipa Pipiras, além de bater
na primeira mesa a nova campeã, assegurou a segunda posição. O terceiro lugar ficou com
Mariana Silva, que fechou o torneio com uma vitória sobre Ana
Santos (GX Alekhine).

5.ª Jornada – Filipa
Pipiras-Sara Soares, 1-0;
Mariana Silva-Ana Santos, 10; Isabel Santos-Camila
Avelino, 0-1; Oriana
Reynolds-Beatriz Oliveira, 01; Ana Antunes-Raquel
Duque, 0-1; Sara MonteiroSusana Maíssa, 1-0.
Classificação final:
1.º Sara Soares, 4 pontos; 2.º
Filipa Pipiras, 3,5; 3.º
Mariana Silva, 3,5; 4.º
Camila Avelino, 3,5; 5.º
Beatriz Oliveira, 3; 6.º
Raquel Duque, 3; 7.º Ana
Santos, 2,5; 8.º Isabel
Santos, 2; 9.º Oriana
Reynolds, 2; 10.º Sara
Monteiro, 2; 11.º Susana
Maíssa, 0,5; 12.º Ana
Antunes, 0,5.

Reunião om Plataforma Amigos da Freguesia de S. Vicente

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

JOSÉ MANUEL JUNQUEIRA PIMENTA
A CSW – Competitive Services in the World, Lda., comunica com pesar,
o falecimento do Sr. JOSÉ MANUEL JUNQUEIRA PIMENTA, sogro da sócia
gerente, Alexandra Cristina Figueiredo Duarte Pimenta.
Informamos que o corpo se encontra em Câmara ardente na Igreja de
S. Lázaro e as Cerimónias Fúnebres realizar-se-ão hoje, dia 16 de setembro
pelas 15h00.
A missa de 7.º dia será realizada na próxima segunda-feira
21/09/202020 pelas 18h30 na mesma igreja.
Seu filho Nuno Pimenta, nora Alexandra Duarte Pimenta, neto Rodolfo
Pimenta e restante família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente,
como era seu desejo, vêm de forma reconhecida agradecer a todas as pessoas que os acarinharam neste momento de profunda dor e sentimento de
perda. Agradecem ainda a todos aqueles que acompanharam o seu querido familiar até à sua última
morada, desejando agora que descanse em paz.
Por tudo e a todos, bem hajam.
A Direção da CSW

GD Bairro da Misericórdia:
construir nova sede “é urgência”
A Plataforma dos Amigos da Freguesia
de São Vicente, em Braga, estabeleceu
com o Grupo Desportivo do Bairro da
Misericórdia, um protocolo de Cooperação/Parceria. Na reunião, estiveram presentes o presidente do clube, Abel Airosa
e o responsável da Plataforma dos Amigos da Freguesia, José Macedo.
Segundo José Macedo, “é um dos paradigmas de actuação da Plataforma acompanhar constantemente as colectividades
Vicentinas, não se lembrando das mesmas apenas quando existe outros interesses por parte de quem de direito. É nosso
dever enquanto vicentinos apoiar as estas
coletividades, responsaveis pela forma-

ção não só de atletas mas de Vicentinos
com sentido de cidadania”.
“Uma colectividade como o Grupo
Desportivo do Bairro da Misericórdia,
que data de 1959, no qual estão inscritos
jovens pertencentes a escalões de todas
as idades, tem uma responsabilidade
acrescida no crescimento destes jovens
que representam o clube. O Grupo Desportivo tem a particularidade de também
ter como actividade, o ténis de mesa,
sendo que a construção da nova sede é
uma urgência para permitir em condiçoes
dignas a pratica deste desporto, assim como uma estrutura administrativa e de lazer melhores”, refere ainda.
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Opinião
PEDRO MACHADO Diretor Geral Executivo da Braval S.A.

Ideias

Lixo fora dos ecopontos:
“É normal, toda a gente faz”
E

ste fim de semana, o Presidente
da Junta de Figueiredo – Braga,
Marco Oliveira, surpreendeu
duas pessoas que colocavam resíduos fora dos contentores, junta à escola primária. Chamando-os a atenção pelo ato, que
é proibido, para além da grande falta
de civismo, as pessoas responderam-lhe
que era “normal e que toda a gente o fazia”.
É precisamente nesta frase que reside o
nosso maior problema, enquanto sociedade, legitimar um ato ilegal: a colocação
de resíduos fora de contentores é punível
pelo Regulamento Municipal de Resíduos, com o facto de toda a gente fazer
igual. Enquanto pensarmos assim, Portugal nunca avançará em termos de civismo, não há nenhum modelo de recolha de
resíduos que resista a estes comportamentos.
Há anos que apelamos a que a população não coloque os resíduos fora dos ecopontos.
Quando há resíduos recicláveis fora do
ecoponto, como os mesmos são recolhidos com recurso a grua e sendo as viaturas altas, os colaboradores terão que, após
a recolha, colocar os resíduos que estão
fora, dentro do ecoponto, para que possam ser colocados dentro do camião, fazendo com que a recolha de um ecoponto
demore o triplo do tempo e atrasando a
recolha dos restantes ecopontos.
Ao levar os resíduos ao ecoponto, caso
este já se encontre cheio, pedimos sempre
que haja sensibilidade para que se procure outro ecoponto próximo, ou que se
aguarde mais um pouco até que a recolha
seja efetuada.
Há ecopontos que enchem com mais
frequência: locais mais visíveis, de passagem ou de facilidade de estacionamento,
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Mais ainda, se chover o cartão que está
fora ficará desfeito e não poderá ser reciclado.
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po, pois terão de retirá-los de cima do
ecoponto para colocar ao lado e assim poderem recolhê-lo. Acresce ainda, a existência frequente de carros estacionados
em frente aos ecopontos, impossibilitando a sua recolha.
Costumo dizer: nenhum modelo de recolha é perfeito, mas nenhum subsiste à
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Opinião
MANUEL VITORINO Director Agrupamento de Escolas de Monserrate

Voz às Escolas

Todos implicados

A

cobertura mediática sobre o regresso às aulas tornou-se um
exercício de ansiedade colecti-

va.
Se muitas crianças já estão em casa desde o mês de março, também é verdade
que milhares já haviam regressado à escola em maio e junho, que fizeram exames em julho e em Setembro. Nestes contextos, as coisas funcionaram com a
normalidade necessária e sem problemas
de maior.
Compreende-se a prudência no cenário
de evolução que vivemos, presentemente.
Não se entende esta histeria nem a quem
aproveita.

Para além das orientações, normas e planos, as escolas são fustigadas com centenas de propostas comerciais, com as mais
fantásticas ofertas: máscaras, panamás
com viseiras, tapetes desinfectantes, túneis de desinfecção, pulverizadores que
dispensam a limpeza manual, sinaléticas,
álcool-gel para todos os gostos, termómetros digitais, câmaras digitais com medicação de temperatura, computadores recondicionados e 'lentiuns' de várias
marcas, sistemas de videoconferência,
etc.
É toda uma parafernália de tralha, que
de repente, resolve todos os problemas
desta pandemia e alimenta um negócio

florescente de empresas, umas sem domicílio postal e outras que reconverteram o
ramo de negócio, e que, paradoxalmente,
reforçam uma cultura de medo na sociedade.
É preciso o discernimento necessário
para entendermos o essencial: vimemos
um tempo de incertezas e a única forma
de minimizar os efeitos nefastos deste vírus passa pela adoção de comportamentos
pessoais e colectivos responsáveis, nos
vários ambientes, dentro e fora da escola.
Este é o tempo da cidadania em acção.
Para os professores, para os alunos, para
os encarregados de educação, para as instituições e para as empresas.

Neste novo ano letivo, necessitamos de
estar todos implicados na aplicação das
normas sanitárias, nas aprendizagens, no
trabalho colaborativo dos professores e
das famílias, na resposta aos cenários que
podem exigir a aplicação do regime misto
(com aulas presenciais, síncronas e de trabalho autónomo) ou regime não presencial, com o aperfeiçoamento do ensino á
distância.
Não há soluções simples para problemas
complexos. Mas há muito trabalho, de todos os intervenientes do sistema educativo, que ajudará a que seja um novo regresso à escola bem sucedido.

António Costa apresenta: “estratégia política no futebol”

N

estes últimos dias António Costa, cidadão
português e 1.º Ministro português, aparece na comissão de honra de Luís Filipe
Vieira, candidato à presidência
do Sport Lisboa Benfica. Muitas vozes se fizeram ouvir, de
desagrado por parte de vários
intervenientes políticos, considerando a atitude de António
Costa, neste caso, o 1.º Ministro
Português, uma atitude errada e
com falta de ética/neutralidade,
assumindo-a como estratégia
política apenas. Não como uma
decisão de um cidadão comum
apenas.
Quem estará certo ou quem
estará errado não será a questão
mais importante. Será sim importante, saber até onde um detentor de cargo público poderá
ir nas suas escolhas públicas.
Muitos se levantarão e apelarão
à liberdade do individuo enquanto cidadão, outros apelarão
à liberdade condicionada enquanto 1º Ministro.
Mas efetivamente será esta
atitude do 1º Ministro desprovida de intenção de estratégia po-

lítica?
Vejamos, quando um cidadão
comum é eleito para representar
um Governo, torna-se ou melhor, deveria tornar-se num
exemplo em termos de comportamento de cidadania de forma
NEUTRA. Não perde a sua liberdade enquanto individuo e
que a Constituição lhe atribui,
mas deverá pautar as suas posições e comportamentos públicos num ambiente neutro. António Costa, não é desprovido
de inteligência, bem pelo contrário, tem uma inteligência política acima da média que lhe
permitiu chegar onde está, mesmo sem ter sido eleito para o
cargo. (isto no mandato anterior). Por isso quando António
Costa decide tomar uma posição de pertencer à Comissão de
Honra, num clube como o Sport
Lisboa e Benfica, que detém
um número elevadíssimo de sócios e simpatizantes, deveria
esperar este coro de contestação
que surgiu.
Não poderá ser alvo de critica
quem levanta o véu de suspeição de estratégia política nesta

JOSÉ MACEDO
Economista

Ideias

decisão. Em português simples,
se o SLB tem 6 milhões de simpatizantes, estar na Comissão
de Honra, do mais que provável
futuro Presidente do Clube, será uma recolha de simpatia junto deste eleitorado que também
é sócio ou simpatizante do
Sport Lisboa e Benfica. Que re-

presenta nada mais nada menos
que os tão aclamados, 6 milhões de simpatizantes. Diz-se
que não se deve misturar futebol e política, mas isso é inevitável.
No entanto, há alguns calcanhares de Aquiles nesta situação e que poderão causar dissabores ao Primeiro Ministro. O
candidato Luís Filipe Vieira, vê
o seu nome associado a vários
processos judiciais, com termos
como o de corrupção envolvidos, dividas ao Novo Banco, o
Banco de que tanto se tem falado, etc. E aqui entra o jogo político, no qual António Costa
quer jogar, mas que a estratégia
escolhida lhe poderá custar algo. António Costa não é visto
como cidadão comum, é visto
como um exemplo de governante, que deverá manter a sua
postura comportamental neutra
e rodeada por elementos positivos. Ora associando a sua figura, que é de cidadão comum,
mas principalmente a de Primeiro Ministro, a um cidadão
com situações na justiça, poderá não ser a melhor escolha,

mas mesmo assim António
Costa arriscou. Se lhe vai sair
furada a estratégia não sabemos, pois António Costa defende-se com a sua liberdade enquanto individuo comum, mas
todos sabemos que a partir do
momento em que somos ou deveremos ser exemplo para um
país, a nossa liberdade fica condicionada.
Há diversos exemplos de outros políticos que se associaram
a diversas coletividades, no entanto não serve como justificação para a decisão do nosso Primeiro Ministro. Tivemos o
exemplo de Marcelo Rebelo
Sousa no Sporting Clube de
Braga, André Ventura também
no Sport Lisboa e Benfica, entre outros. Mas continuo a questionar, se os outros fizeram, será que eticamente estará
correto?
Na minha opinião digo que
não, mas sou mais um português com liberdade de opinião,
pois ainda não assumi nenhum
cargo que me condicione a minha conduta de liberdade de expressão.
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Casa das Artes de Famalicão
Av. Carlos Bacelar
Parque de Sinçães
Vila Nova de Famalicão
Tel. 252 371 304
www.casadasartes.org

O Céu
Por
Cima
De Cá
“Uma cidade imaginária onde todos têm voz e podem expressar os seus desejos. Onde todos estão ligados, mesmo
na distância. Onde os pássaros crescem na ponta dos dedos.
Como nascem, como voam, como cantam, como pintam o
céu, como deixam o embalo das mãos para encher os corações, atravessando os territórios da poesia, da música, da
imagem e do movimento sem parar nas fronteiras?”
O mistério será desvendado este fim-de-semana, no palco
do grande auditório da Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, em “O Céu por cima de cá”, uma performance artística coproduzida pela Companhia de Música Teatral e pelo espaço cultural famalicense no âmbito do projeto
“Famalicão Cidade Orizuro”.
A entrada no espetáculo, que estará em cena no sábado,
dia 19, às 17h00, e no domingo, dia 20, às 11h00, tem o
custo de 4 euros, reduzindo para metade para estudantes,
seniores e portadores do Cartão Quadrilátero Cultural.

24 Publicidade

16 de Setembro 2020 correiodominho.pt

correiodominho.pt 16 de Setembro 2020

Publicidade 25

26 Publicidade

16 de Setembro 2020 correiodominho.pt

ID:124391010-162 -

790.000 €

C.E.:(A) Vivenda de luxo,
em Vieira do Minho.

ID:124391011-99 -

99.000 €

C.E.:(D) Excelente T3 renovado,
na Praceta das Amoreiras. Com 2 w.c.´s
e lugar de garagem, numa excelente localização.
Venha conhecer!

ID:124391005-489 -

119.500 €

C.E.:(D) Apartamento T2
Localização no centro da cidade.
Com Cozinha equipada, sala com lareira,
elevador e lugar de garagem

ID:124391009-70 -

139.000 €

C.E.:(C) - T3 renovado a 3 min. da Estação
de Comboios, caixilharia termolacada, c
ozinha mobilada e equipada
e garagem individual para uma viatura.
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FREITAS COSTA & FILHOS, S.A.
Construção Civil e Obras Públicas

CASA
DE QUINTA
EM PEDRA

Na Rua do Cruzeiro - Lote F1 - BRAGA
Com um R/C em arcos de pedra.
A precisar de obras.
Área de Implantação: 450m2.
Área de Terreno: 1.900m2.

275.000,00€
Para mais informações:
Tlf. 253 606 830 - Tlm. 919 991 083

PRECISA-SE

MOTORISTA DE PESADOS
Trabalho Temporário

José Peixoto Rodrigues & Cª Lda.
REQUISITOS:
- Carta de Condução de Pesados: C+ CAM;
- Habilitação mínima: 9º ano;
- Competências pessoais: organização, planeamento, trabalho em equipa, comunicação e sentido de
responsabilidade;
- Domínio de ferramentas: GPS e equipamentos
necessários para carga e descarga de material
(empilhadores);
- Conhecimento geográfico zona Norte;
- Experiência mínima 2 anos;
- Boa capacidade física, ausência lesões;
- M/F.
Período: 1 a 2 meses.

Tlf. 253 305 000 • Tlm. 936 762 894
queroserdeferro@jpr.pt

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

TABACARIA
CENTRAL
Central de Camionagem - Braga

Admite
TROLHAS
POLIVALENTES
Tlf. 253 267 466

PRECISA-SE

Empregado(a)
mesa/balcão
Preparação snacks.
Horário rotativo.
Pastelaria Real/Dume.
Tlm. 960 051 621

SENHOR
Com bom aspecto,
procura senhora para
companheira ou para
limpeza.
UREGENTE.
Tlm. 969 614 529

VIÚVO

OURIVESARIA ORION

65 anos, deseja conhecer
senhora, livre e honesta,
para assunto sério.
Tlm. 967 841 699

Compramos OURO, RELÓGIOS, JÓIAS e PRATAS DECORATIVAS

CASA DE
ACOLHIMENTO
SÉNIOR

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€

Com excelentes condições.
Tem 1 vaga para idoso(a).

Tlm. 932 429 685

COMPRO!!!
Imóveis, Automóveis,
Ouro/Prata,
Antiguidades...
Tlm. 967 200 625
Email:
investimentos.imogold@gmail.com

PAGAMOS O MELHOR PREÇO DO MERCADO
NÃO VENDA SEM NOS CONSULTAR !!!
Rua do Souto n.º 2 - 4700-329 BRAGA
Tlf. 253 272 638 • Tlm. 919 519 028 • www.orion.com.pt

FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS
* Imóveis: Compra / Venda/ Mediação
* Automóveis. Compra / Venda
* Penhorista: Ouro / Prata/ Relógios/ Pedras Preciosas
* Antiguidades / Obras de arte
* Créditos: Pessoais / Automóvel/ Habitação
POSSIBILIDADE DE VENDA COM OPÇÃO DE COMPRA!
MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO...
Rua dos Pedreiros n.º27 e 29,
Parque Industrial das 7 Fontes 4710-553 Braga
Ligue já: 967200625 ou 253615311 statusmoneylda@gmail.com
STATUSMONEY... Porque dinheiro não é problema...
É a solução!!

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

antenaminho.pt

106.0 FM

OS
RECEPCIONAM
S
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S
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O
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28 Publicidade

16 de Setembro 2020 correiodominho.pt

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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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

Seat Altea XL 1.6 TDI Copa
2011 - Diesel - €9.700 ou €169/mês

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

Renault Clio 1.2 16V Dynamique
2009 - Gasolina - €6.500 ou €117/mês

Apenas 16.900€ - 12 meses garantia

Peugeot 508 SW 1.6 E-Hdi Cx.Auto
2011 - Diesel - €9.850 ou €171/mês

Skoda Fábia ST 1.2 Htp Active
2012 - Gasolina - €6.500 ou €105/mês
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Palavras Cruzadas
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17:30
19:08
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21:00
21:53
23:49
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02:18
03:17

RTP 2

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Festa das Vindimas
Jornal da Tarde
Festa das Vindimas
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
O Atentado
Joker
Cá Por Casa Com Herman José
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Grande Entrevista

18:31
19:00
19:05
19:30
19:41
19:50
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Muito Fora
Radar Xs
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Peanuts
Ao Resgate da Selva
Animais Quase Despidos
Não-Não
Lili E A Baía dos Tesouros
Os Nuvinhas
Banda Zig Zag
Jardins de Arte
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TVI
Os Malucos do Riso
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Rainha das Flores
Júlia
Amor à Vida
Êta Mundo Bom!
O Noivo é Que Sabe
Jornal da Noite
Nazaré
Golpe de Sorte
Terra Brava
Totalmente Demais
O Noivo é Que Sabe
Passadeira Vermelha
Linha Aberta
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06:30
10:10
13:00
14:55
16:15
18:00
19:00
19:57
21:45
00:00
02:00
03:00
03:42

Os Batanetes
Diário da Manhã
Você na Tv!
Jornal da Uma
Destinos Cruzad
A Tarde é Sua
Big Brother
- A Revolução - Última Hora
Big Brother
- A Revolução - Nomeações
Jornal das 8
Amar Demais
Big Brother - A Revolução Extra
Santa Bárbara
Sombras de Azul
Mar de Paixão

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS:1 - Ruim; excelente. 2 - ínfima; portanto;
também. 3 - sentenças; ouropol. 4 - cabeça; esposa. 5 - raspar; satélite. 6 - para; tolos; eles. 7 - aflição; cinema. 8 - cândido; ente. 9 - gatuno; saldar. 10 - nome de mulher; oferecer;
mesmo. 11 - arguida; violentos; essas.

VERTICAIS: 1 - muitos; sugerir. 2 - ápice; case. 3 - motivo;
gruta. 4 - enguiço; nem. 5 - depois; castanha. 6 - viajar; mimoso; ele. 7 - amadurecer; defesa. 8 - além; saída.
9 - finórios; baraço. 10 - despido; floresta. 11 - favorável; velhaco.
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AV. DA LIBERDADE, N.º 610, 1.º
4711-911 BRAGA
tlf. 253 218 780
fax 253 616 923

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Sudoku
9

labhilariolima@mail.telepac.pt

2

FARMÁCIAS
CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

Rua José Alves Leite, 36

Praça da República, 398

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
CENTRAL T. 253 811 637

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
SÃO MIGUEL T. 253 481 429

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

Rua José Falcão ,53

Rua Dr. Abílio Torres, 442

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

FAFE
FERREIRA LEITE T. 253 503 452

ARCOS DE VALDEVEZ
TORRES T. 258 529 150

PONTE DE LIMA
BRITO T. 258 941 167

R. Luis de Camões,v 114

Av. Dr. Jose Osvaldo Laranjeira Rod Gomes

Rua do Souto, 70

VILA NOVA DE FAMALICÃO
VALONGO T. 252 323 294

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
NELSINA T. 258 822 235

R. Adriano Pinto Basto, 54

Praça Conselheiro Silva Torres

Praça da República, 3-5

GUIMARÃES
PAULA MARTINS T. 253 415 833

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

BRAGA
SÃO JOÃO T. 253 263 655
Av. da Liberdade, 143

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

PÓVOA DE LANHOSO
MILÉNIO T. 253 635 800
Ponte de Pereiros, 60

VILA VERDE
FÁTIMA MARQUES T. 253 353 020
Rua dos Bombeiros, 50-52

9

1

6
8

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

R. Bom Jesus da Cruz, 5

3

R. Teixeira de Pascoais, 71

Rua de Galvão s/n

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
SÃO PEDRO T. 251 648 094

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Bairro São Pedro Lote 18

6

3

2

5

6

8

5
3
2
7

4

8

4

5

7

6

2
8

3

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 – ma; opimo; na. 2 - ima; ora; aum. 3 - lemas; talco. 4 - noz; Mulher.
5 - rapar; ogo. 6 - Em; racas; os. 7 - mal; nimas. 8 - Branco; com. 9 - rupia; pagar.
10 - ada; der; ate. 11 - re; malos; as.
Verticais: 1 – mil; lembrar. 2 - amen; marude. 3 - amor; lapa. 4 - azar; ni. 5 - pos; pancada. 6 - ir; macio; el. 7 - maturam; pro. 8 - al; saca. 9 - alho; soga. 10 - nucego; mata.
11 - amoroso; res.
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Lara
18 aninhos.
Olá meus
amores estou
de volta.

964 131 762

Publicidade 31

Massagista
Profissional

A linda
juvenil

Portuguesa mãos poderosas
e macias.
Contracturas, dores musculares,
entorses, tendinites massagem
relaxante e sensual.

914 219 521

Peitinhos bem
tesinhos como
limões, ratinha
apertada
beijos nos
teus lábios.

938 513 944

Insólito

Sorteio 37/2020

47 816
2.º Prémio 05 376
3.º Prémio 31 802

19 anos, gulosa e
atrevida, grelo de
mel, 69 com letinho
atrás adoro, lindo
rabo, vem provar.
939 498 281

Os passageiros de um autocarro ficaram em
choque quando repararam que um homem
usava uma cobra gigante para cobrir a boca
e o nariz em vez de uma máscara, dentro do
transporte público. O caso ocorreu em Salford, na Inglaterra.
O homem usava o réptil ao pescoço como
um cachecol, que cobria a cara, enquanto

Segunda 14/09/20

1.º Prémio

1.ª vez
abismal

Em vez da máscara... homem
usa cobra para tapar boca
e nariz dentro de autocarro

JOGOS

Terça 15/09/20

fazia a viagem de autocarro.
Os restantes passageiros ficaram ainda mais
espantados quando o homem, que infringia
as regras para combater a Covid-19, tirou a
cobra do pescoço e a pousou no varão de
apoio do transporte.
O animal enrolou-se nos apoios do autocarro numa cena que os passageiros descrevem como "definitivamente divertida".

Sorteio 74/2020

16 20 25 30 38
*6 *8
Quarta 09/09/20

Sorteio 73/2020

1 5 24 35 43
+2
Quinta 10/09/20

Taylor
Kamphorst
A coelinha Tennessee
(Estados Unidos da
América) presenteou os
fãs com uma fotografia
plena de ousadia. “A
preparar uma ida à
praia”, disse Taylor
Kamphorst

Sorteio 37/2020

38 158
121
3.º Prémio 89 087
4.º Prémio 27 664
Terminação 8
Série sorteada 1.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 51

Sexta 11/09/20

Sorteio 73/2020

34 38 42 43 45
*9 *12
Sorteio 37/2020

ZSD 31689
Sábado 12/09/20

Sorteio 74/2020

24 25 31 35 38
+7

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: 7 de Paus, que significa
Discussão, Negociação Difícil. Amor:
Nunca tenha nada como garantido. Se
ama o seu par, diga-lho.
Saúde: Vias respiratórias fragilizadas.
Proteja-se.
Dinheiro: Pode ter de negociar com o
seu chefe a atribuição de novas
tarefas. Força!
Números da Sorte:
20, 27, 9, 14, 40, 32
Touro
Carta do Dia: O Louco, que significa
Excentricidade
Amor: Através do diálogo conseguirá
resolver os problemas.
Saúde: Estimule o funcionamento do
cérebro comendo amoras. Dinheiro:
Momento pouco favorável para gastos
supérfluos. Contenha-se.
Números da Sorte:
17, 25, 30, 2, 9, 28
Gémeos
Carta do Dia: 3 de Paus, que significa
Iniciativa.
Amor: Ouça o seu par. Seja mais
atenciosa.
Saúde: Estará em forma física. Cuide
também da alimentação.
Dinheiro: Terá iniciativa para começar
um negócio. Mas conduza-o com
calma.
Números da Sorte:
49, 10, 5, 19, 11, 20
Caranguejo
Carta do Dia: Valete de Copas, que
significa Lealdade, Reflexão.
Amor: Poderá viver momentos difíceis
na relação. É altura de refletir.
Saúde: Período estável. Aproveite para
acumular energias.
Dinheiro: Cuidado com intrigas no
local de trabalho. Construa a sua
carreira com nobreza.
Números da Sorte:
4, 6, 7, 18, 19, 33
Leão
Carta do Dia: Valete de Ouros, que
significa Reflexão, Novidades.
Amor: A sua cara-metade pode
precisar de carinho extra. Seja
generosa.
Saúde: Tendência para dores de
cabeça. É conveniente que descanse
mais.
Dinheiro: Possíveis novidades no
campo profissional. Tudo correrá pelo
melhor.
Números da Sorte:
20, 30, 40, 47, 48, 49
Virgem
Carta do Dia: 8 de Paus, que significa
Rapidez.
Amor: Poderá resolver um mal-estar
com o seu par. Recupere a paz.
Saúde: Se anda com dificuldade em
fazer a digestão coma um pouco de
mel.
Dinheiro: Fase propícia a uma rápida
concretização de projetos. Força!
Números da Sorte:
21, 14, 16, 23, 45, 9

Balança
Carta do Dia: Os Enamorados, que
significa Escolha.
Amor: Período propício à resolução de
um conflito. Diga o que lhe vai no
coração.
Saúde: Andará mais irrequieta.
Canalize as suas energias na prática
de uma atividade que aprecie. Faça
exercício.
Dinheiro: Um colega pode dar-lhe uma
ajuda importante. Mostre-se
agradecida.
Números da Sorte:
2, 13, 37, 45, 47, 49
Escorpião
Carta do Dia: A Morte, que significa
Renovação.
Amor: Desafie o seu parceiro para um
programa romântico. Renove o amor.
Saúde: Faça passeios à beira-mar.
Encha-se de energias positivas.
Dinheiro: É provável que receba lucros
extra. Amealhe.
Números da Sorte:
39, 28, 10, 33, 5, 13
Sagitário
Carta do Dia: Rei de Copas, que
significa Poder de Concretização,
Respeito.
Amor: Quebre a rotina na sua relação.
Crie momentos de romantismo.
Saúde: Modere o consumo de
gorduras para não ficar com o
colesterol elevado.
Dinheiro: Conseguirá concretizar os
objetivos a que se propõe.
Números da Sorte:
10, 20, 36, 39, 44, 47
Capricórnio
Carta do Dia: O Papa, que significa
Sabedoria.
Amor: Controle as emoções. Seja feliz
e faça feliz quem a rodeia.
Saúde: Vias respiratórias sensíveis.
Evite mudanças de temperatura.
Dinheiro: Período favorável a nível
financeiro. Pode fazer compras.
Números da Sorte:
1, 12, 26, 36, 44, 46
Aquário
Carta do Dia: Rei de Ouros, que
significa Inteligente, Prático.
Amor: É possível que receba a visita
de um familiar. Ficará feliz.
Saúde: Para evitar que o stress a deite
abaixo alimente-se bem.
Dinheiro: Poderá ter uma despesa
inesperada. Dará a volta à situação.
Números da Sorte:
3, 7, 11, 15, 29, 47
Peixes
Carta do Dia: 10 de Espadas, que
significa Dor, Depressão, Escuridão.
Amor: Evite que terceiros interfiram na
sua relação. Proteja o seu amor.
Saúde: Possíveis dores de cabeça.
Beba chá de hortelã.
Dinheiro: Pode estar mais deprimida.
Não deixe que o trabalho seja afetado.
Números da Sorte:
6, 14, 36, 41, 45, 48

Publicidade

C
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Braga

Homem de 50 anos
detido por agredir
a mulher

A PSP deteve, em Braga, um
homem de 50 anos suspeito de
violência doméstica, por agressão a
soco à mulher, na presença dos
filhos menores.

Montalegre

Homem de 56 anos
detido por abuso
de confiança e furto

Um homem de 56 anos foi detido
pelo Núcleo de Investigação
Criminal (NIC) da GNR de Chaves por
abuso de confiança e furto em
estabelecimento comercial em
Montalegre.

Melgaço

GNR detém homem
por disparar arma
embriagado

A GNR deteve um homem, de 60
anos, em Melgaço por posse ilegal
de arma e por usar arma, na via
pública, com uma taxa de álcool
superior a 1,2 gramas por litro de
sangue.

Póvoa de Lanhoso

PJ deteve seis
suspeitos de roubo
violento a ourives

A Polícia Judiciária deteve ontem
seis homens suspeitos de
integrarem um “grupo organizado e
perigoso” responsável por crimes de
roubo, furto e homicídio tentado,
entre os quais o assalto à mão
armada a um ourives na Póvoa de
Lanhoso.
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Vizela

Câmara reclamou do Governo
solução definitiva para o rio Vizela

O presidente da Câmara de Vizela, Vítor Hugo Salgado, reuniu-se ontem com a secretária de
Estado do Ambiente para reclamar do Governo uma "solução eficaz e definitiva" para o problema de poluição do rio Vizela, disse à Lusa o autarca.
“Na reunião de hoje [ontem], vincámos a nossa posição sobre a urgência de ver resolvido um
problema muito grave que nos preocupa há tanto tempo”, comentou, no final do encontro
com a governante, indicando à Lusa que e a secretária de Estado Inês dos Santos Costa “mostrou abertura para ser encontrada a melhor solução”.
O presidente da câmara referiu, por outro lado, que foi acordada nova reunião, dentro de um
mês, na qual o Governo “já deverá avançar com uma solução concreta”.
Até lá, acrescentou Vítor Hugo Salgado, o Ministério do Ambiente poderá analisar toda a
informação que a câmara tem recolhido sobre a poluição do rio Vizela, que foi transmitida
nesta reunião à secretária de Estado, nomeadamente os resultados de análises efetuadas à
água do rio e imagens captadas junto ao alegado foco poluidor.

Linha do Minho

PSD exige explicações
sobre comboios com amianto

O PSD de Viana do Castelo exigiu explicações ao Governo sobre a presença de amianto em
comboios comprados pela CP à operadora espanhola Renfe para a ligação internacional entre
as cidades do Porto e Vigo, na Galiza. A posição da distrital social-democrata liderada por Olegário Gonçalves, ontem divulgada em comunicado, surge na sequência da notícia do jornal
espanhol La Voz de Galicia, que refere que Portugal iria usar comboios que deixaram de ser
utilizados na Galiza por terem amianto e que a operadora portuguesa CP “descartou a sua retirada da Linha do Minho, apesar da antiguidade e das avarias”. “Precisamos de saber se esta
notícia se confirma e se havia conhecimento na altura da sua aquisição, pois estas carruagens
irão circular na Linha do Minho entre Valença e Porto. A ser verdade, o que justificou esta aquisição”, questiona Olegário Gonçalves, na nota enviada à imprensa.

Braga

MP acusa homem que violentava mãe e irmã

O Ministério Público (MP) acusou de roubo e extorsão um homem que violentava a mãe e a irmã, em Braga, para as obrigar a darem-lhe dinheiro, anunciou a Procuradoria-Geral Distrital.

Ponte de Lima

Quatro detidos por fogo que consumiu 400 hectares

A Polícia Judiciária deteve um técnico florestal de Alfragide e três trabalhadores de uma empresa de Viana do Castelo suspeitos de provocarem um incêndio que consumiu mais de 400
hectares em Ponte de Lima. As chamas, que lavraram durante vários dias, "consumiram mais
de 400 hectares de floresta", sendo considerado "o maior incêndio do ano no distrito.

Viana do Castelo

Eduardo Teixeira reconduzido
na liderança da concelhia do PSD

O deputado do PSD Eduardo Teixeira, que encabeçou uma das duas
listas concorrentes à liderança da concelhia de Viana do Castelo, foi
reeleito com 88,3% dos votos, informou a estrutura partidária.

Ponte da Barca

Construção de centro de apoio
à deficiência começa este mês

A construção do novo Centro de Atividades Ocupacionais de Ponte
da Barca, com capacidade para acolher 30 jovens com deficiência,
vai começar até final do mês, num investimento de 600 mil euros.

Viana do Castelo

Marcada para sexta-feira reunião
para discutir abate de árvores

A reunião extraordinária da Câmara de Viana do Castelo ontem pedida pelos vereadores do PSD e CDU para discutir o abate de 20 árvores previsto na empreitada dos acessos ao porto de mar vai decorrer na sexta-feira.
Publicidade

