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JOÃO HENRIQUES
“É um adversário directo,
queremos ficar com quatro
pontos de diferença.”

IPCA

Instituto acolheu
os 421 novos alunos dos
16 cursos de mestrado

CARLOS CARVALHAL
“Num dérbi nunca há favoritos,
é sempre 50/50 em qualquer
parte do mundo.”
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VILA VERDE

Município homenageou
os seus maiores obreiros
no 165.º aniversário

DR

Pág. 12

Publicidade

AGRUPAMENTO 207
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“Precisamos
do escutismo
mais do que
nunca”
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Destaque

Risco “muito elevado” de
contágio em seis concelhos
ESPOSENDE, Vila Verde, Famalicão e Guimarães na lista dos 72 municípios
onde se registaram mais de 120 novas infecções em duas semanas.

COVID-19
116,109

MORTES
2,297 (+21)

Casos Confirmados

RECUPERADOS

PORTUGAL

67,842 (+1,962)

CASOS ACTIVOS

+ 3,669 NOVOS CASOS

45,970 (+1,686)
Portugal
Novo recorde
de infecções
em 24 horas

48603
NORTE

Portugal registou ontem 3.669
novos casos de infecção com o
novo coronavírus, o valor diário
mais elevado desde o início da
pandemia, e mais 21 mortes relacionadas com a Covid-19, segundo o boletim epidemiológico
da Direcção-Geral da Saúde
(DGS). Os internamentos hospitalares também atingiram nas
últimas 24 horas os valores máximos registados desde o início
da pandemia, num total de
1.455, mais 37 pessoas internadas.

9661
CENTRO

52340
LISBOA
E VALE DO
TEJO

2368
ALENTEJO

2427
ALGARVE
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Risco é calculado pelo registo de mais de 120 novos casos no espaço de duas semanas

COVID-19
| Paula Maia |

São seis os concelhos do distrito
de Braga com risco “muito elevado” de contágio por Covid-19,
por terem registado, no espaço
de duas semanas, mais de 120
novos casos por 100 mil habiatantes, “valor a partir do qual os
especialistas afirmam entrar-se
em alerta vermelho de propagação do SARS-CoV-2”. Os cálculos são do jornal ‘Expresso’ com
base em dados da Direcção-Geral da Saúde que coloca 72 concelhos neste patamar, sendo que
a maioria são do Norte.
No distrito de Braga, os concelhos a ‘vermelho” são Esposende, Guimarães, Vila Verde, Fafe,
Póvoa de Lanhoso, Vila Nova de
Famalicão e Vizela.
Valença é o único concelho do
Alto Minho integrado na lista
dos 72 concelhos com maior risco de contágio.
No final desta semana a Ministra da Saúde revelou que toda a
região Norte tem mapas de risco
a funcionar e a avaliar a situação

epidemiológica.
“Toda a região Norte já está
com mapas de risco a funcionar
e a avaliar a situação epidemiológica. São esses mapas de risco
que norteiam a nossa decisão”,
afirmou Marta Temido.
A ministra explicou que os mapas de risco, que reflectem a incidência de novos casos de Covid-19 e a velocidade de crescimento da doença, é um processo recente que estava previsto no
plano de saúde Outono-Inverno,
ressalvando que este instrumento deve ser utilizado “com prudência”.

lll
Apesar de considerar que
devem ser utilizados com
“prudência”, a Ministra da
Saúde adianta estes mapas
de risco constituem um dos
instrumentos que norteiam
a decisão do governo quanto às medidas a adoptar
para travar os contágios.

“Pode ser um instrumento muito importante na adopção de medidas locais e regionais, pode
ajudar a definir as fronteiras de
zonas onde há uma maior transmissão, mas têm um impacto interpretativo nas pessoas. Não
podemos esquecer que mapear
uma zona com uma tipologia de
cores pode ter algum efeito negativo na forma como se encaram determinadas localidades”,
avisou Marta Temido.
A ministra disse ainda que os
mapas de risco “são um instrumento”, mas “não o único de tomada de decisão”.
Paços de Ferreira, Felgueiras e
Lousada já foram sinalizados
como os concelhos com as situações mais complicadas, tendo sido alvo de medidas de restrição
específicas, nomeadamente o
dever de permanência no domicílio, mas destacam-se também
os concelhos de Paredes, Penafiel, Bragança, Porto e Lisboa,
onde se registaram, em duas semanas, mais de 120 novos casos
por 100 mil habitantes entre 5 e
9 de Outubro.

372

338

MADEIRA

AÇORES

42,724,816

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 260,982 NOVOS CASOS

31,545,825

CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
RÚSSIA
PERÚ

1,152,240

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

8,770,951 229,570 2,836,058 16,315
7,845,328 118,320 672,756 8,944
5,358,498 156,565 404,061 8,318
1,497,167 25,821 340,528 2,300
1,110,372 34,752
N/D 2,031

Mundo
Covid já provocou mais de 1,152 milhões de mortos
A pandemia da Covid-19 já causou pelo menos 1.152.825 mortos no
mundo desde que o novo coronavírus foi descoberto em Dezembro na
China. Mais de 42,724,816 infecções foram diagnosticadas no mesmo período, das quais 31,545,825 foram consideradas curadas.
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+ mais
Os vencedores foram os
seguintes:
Branco (Souto Branco,
Quinta Rabiana Branco e
Flor do Tâmega Branco);
Rosado (Adega de
Ponte da Barca Rosé
Reserva, Adega Molares
e S. Caetano Espadeiro
2019);
Tinto (Tapada dos
Monges Tinto Colheita
Seleccionada 2019,
Quinta da Rabiana Tinto
e Madrinha); Loureiro
(Tapada dos Monges
2019, Adega de Ponte
da Barca Loureiro
Premium e Campelo);
Alvarinho (Adega de
Ponte da Barca
Alvarinho Reserva,
Aveleda Solos de
Granito, Aveleda Solos
de Xisto);
Vinhão (Tapada dos
Monges Vinhão 2019,
Via Latina Grande
Reserva e Dom Diogo
Vinhão);
Espumante (Miogo
Branco, Souto Grande e
Vinha dos 9).

Vinho Verde Fest 2020 registou
“adesão muito interessante”
FESTIVAL dedicado ao vinho verde da região decorreu em formato ‘online’ e contou com a presença
de dezenas de produtores. Os vinhos foram divididos, pela primeira vez, em quatro categorias.
VINHOS
| Miguel Viana |

Vinte e uma qualidades de vinho
foram distinguidas no jantar de
encerramento da sétima edição
do Vinho Verde Fest que decorreu na sexta-feira à noite. O objectivo foi premiar os produtores
participantes na edição deste ano
que decorreu de forma virtual.
“A adesão dos produtores foi
muito interessante. A nossa
abordagem foi um bocadinho
provocadora. Tentámos que as
pessoas fizessem coisas diferentes, arriscassem ementas que habitualmente não fazem e harmonizações com o vinho. A restauração entusiasmou-se e muitos
deles querem voltar a fazer”,
disse Rui Marques, director geral da Associação Comercial de
Braga (ACB), entidade que organizou o Vinho Verde Fest conjuntamente com a Câmara Municipal de Braga.
O responsável da ACB destacou que também os consumidores saíram a ganhar na edição
deste ano do Vinho Verde Fest.
“As pessoas consomem mais
vinho verde e está presente uma
vontade de aprender mais, de se
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Premiados na edição deste ano do Vinho Verde Fest

qualificarem mais. Estas iniciativas dos jantares vínicos (foram
feitos nove ao longo do festival),
foram uma ocasião extraordinária para escoarem stocks”,
adiantou Rui Marques.
O próximo desafio passa por
continuar a estimular o consumo
de vinho verde e “capacitar o
sector da restauração a este ní-

vel. De uma forma geral o sector
ainda tem lacunas ao nível do
serviço de vinhos. É preciso
mais formação”, destacou Rui
Marques. O concurso teve sete
categorias (brancos, tintos, rosados, espumantes, alvarinhos,
loureiro e vinhão).
O vereador do pelouro do Turismo na Câmara de Braga, Alti-

no Bessa destacou que o evento
ajudou no desenvolvimento do
sector. “Estamos aqui para ajudar a restauração e o turismo.
Estamos a dizer que é possível
dar uma palavra de esperança ao
sector, para que não esmoreçam,
e que podemos potenciar a actividade comercial”, referiu Altino Bessa.

Publicidade

Semana dedicada ao prato tradicional bracarense decorre até ao dia 30 deste mês

EDITAL N.º 03/2020
João Manuel Faria da Costa, Presidente da União de Freguesia de
Ferreiros e Gondizalves, faz saber que por motivos atinentes à necessidade de prevenção da proposta do Vírus Covid-19, foi tomada a
seguinte medida.
- Encerramento dos cemitérios de Ferreiros e Gondizalves nos dias
31 de Outubro e 1 de Novembro.
- As recentes alterações na difusão da pandemia com aumento muito
acentuado de novos casos, e claro descontrolo nos seus contactos,
leva o executivo da União de Freguesias de Ferreiros e Gondizalves a
considerar que os cemitérios não devem estar abertos.
Ferreiros, 24 de Outubro de 2020
Braga, 25 de Outubro de 2020
O Presidente
João Manuel Faria da Costa

Bacalhau à Braga quer ser
referência da cidade
GASTRONOMIA
| Miguel Viana |

A entrega dos prémios do concurso de vinhos da sétima edição
do Vinho Verde Fest marcou
também o arranque da Semana
do Bacalhau à Braga, que se prolonga até ao dia 30 deste mês.
Inicialmente agendada para o
mês de Março, a semana gastronómica, que inclui dois fins-de-semana gastronómicos, foi

transferida para uma época considerada baixa. “Surgiu-nos o
projecto do Minho In, através da
CIM (Comunidade Intermunicipal) do Cávado para a qualificação do nosso prato gastronómico
que é o Bacalhau à Braga. Com
este projecto pretendemos dar
dimensão ao Bacalhau à Braga.
Queremos trazer os restaurantes
para este projecto e fazer uma
ementa consensual e que seja replicada em outras cidades”, re-

velou Altino Bessa, vereador do
pelouro do Turismo da Câmara
de Braga.
O director geral da Associação
Comercial de Braga (ACB); Rui
Marques, tem notado um “grande entusiasmo” e uma “adesão
notável” dos empresários da restauração à promoção do Bacalhau à Braga. “É um prato que
toda a gente reconhece como
emblemático de Braga”, reconheceu Rui Marques.
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Pandemia filtrou visitantes
da BragaNoivos
NO SEGUNDO DIA da BragaNoivos, a lotação esteve perto do limite imposto
pela pandemia. Edição deste ano está a atrair público mais direccionado.
BRAGANOIVOS
| Teresa Marques Costa |

Casamento adiado não significa
casamento cancelado pelo que
continua a haver motivos para
visitar a edição deste ano da
BragaNoivos, que decorre até
hoje no Altice Forum Braga, divulgando toda a panóplia de serviços para uma boda.
Foi com este espírito que o casal Rui Nogueira e Carolina
Azevedo visitaram ontem a 17.ª
edição da BragaNoivos.
Com casamento marcado para
4 de Julho de 2020, e com todos
os constrangimentos impostos
pela pandemia, logo em Abril se
decidiram pelo adiamento para
2021. “E uma coisa que nunca
pensamos que fosse acontecer”
admite Carolina Azevedo que dá
conta que já tem toda a cerimónia planeada.
Mesmo assim, o casal aproveitou a BragaNoivos para acertar
alguns pormenores.
“No ano passado não conseguimos vir” aponta Rui Nogueira
para quem a visita ao certame
“faz parte do processo” .
No segundo dia da BragaNoivos, expositores e organização
partilhavam a convicção de que
o certame atraiu, este ano, “um
público mais filtrado”.
“As pessoas que vêm querem
mesmo contactar fornecedores”
afirmou Érica Martins, da Fatimar Noivas, que ontem levou à
passerele da BragaNoivas vestidos de cerimónia e vestidos de

ROSA SANTOS

Fatimar Noivas participa no certame há quatro anos

lll
“É um ano diferente, mas gosto deste ambiente porque
temos mais tempo para criar empatia com os possíveis
clientes” afirma Érica Martins, da Fatimar Noivas, que
reconhece haver “um público mais direccionado” na edição
deste ano da BragaNoivas, certame que participa há quatro
anos.

ROSA SANTOS

Filipe Fernandes propõe uma app para ser partilhada por noivos e convidados
ROSA SANTOS

Momento do desfile “À noiva” durante a tarde de ontem

noiva, protagonizando um dos
quatro desfiles da tarde.
A meio da tarde, o recinto esteve perto da lotaçao máxima permitida - que se cifra nas 300 pessoas em simultâneo - confirmou

o organizador, Jorge Ferreira,
que explicou que o tempo médio
de visita - cerca de uma hora e
meia - faz com que haja um fluxo de visitantes “seguro e agradável”.

lll
Uma aplicação - eventpic - que permite a todos os
convidados que a descarreguem partilharem as fotos que
tiraram durante o casamento, projectá-las em tempo real e
até imprimi-las na hora. No final, os noivos acedem a todas
as fotos. Esta é a proposta que Filipe Fernandes traz à
BragaNoivos pelo segundo ano e com balanço positivo.
Publicidade
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Construtora bracarense premiada
por reabilitar hotel em Lisboa
GRUPO CASAIS recebeu os prémios do Imobiliário Expresso/SIC Notícias e de Melhor Reabilitação Urbana 2020, na categoria
Turismo, pela reabilitação do Bairro Alto Hotel, em Lisboa.
TECNOLOGIA
| Redacção |

A empresa bracarense Grupo
Casais foi distinguida com os
Prémios do Imobiliário Expresso/SIC Notícias, pela reabilitação do Bairro Alto Hotel, numa
cerimónia que decorreu na Estufa Fria, em Lisboa. A mesma
obra valeu também ao Grupo
Casais o Prémio de Melhor Reabilitação Urbana 2020, na categoria Turismo, atribuído nos
Prémios SIL – Salão Imobiliário
de Portugal, na Feira Internacional de Lisboa.
António Carlos Rodrigues,
CEO do Grupo Casais, referiu
que “sentimos que estamos a
cumprir o nosso propósito e que
estamos a contribuir para tornar
o nosso país cada vez mais uma
referência nos circuitos de turismo e negócios. Este edifício
acrescenta património edificado
de grande qualidade, e, neste tema, o país pode considerar-se rico. É uma riqueza muito apreciada por quem nos visita.” O
CEO do Grupo Casais acrescentou que se trata de um prémio
“da família Tavares da Silva,
porque sem clientes não existem
obras. É também um prémio do

DR

Grupo Casais foi distinguido com Prémios Imobiliário Expresso/SIC Notícias

arquitecto. Souto Moura, que
criou a visão do conjunto, ligando muito bem o tradicional ao
moderno e actual;. Mas, acima
de tudo, é um prémio dedicado
aos nossos colaboradores e parceiros. São eles os artesãos que

deixaram um pouco de si e que,
com muito empenho, preservaram um passado com fundações
datadas de 1775, acrescentando
anos de vida ao edifício que se
irá manter relevante durante os
próximos 100 anos.” O Bairro

Alto Hotel está localizado no
quarteirão entre o Largo Luís de
Camões, Largo Barão de Quintela, Rua do Alecrim e Rua das
Flores em Lisboa. O projecto de
ampliação e requalificação permitiu obter o dobro do número

de quartos (num total de 87), a
criação de um restaurante, uma
cozinha de apoio ao hotel, dois
terraços, três auditórios e um
hall de congressos.
A Casais foi criada a 23 de
maio de 1958 e está actualmente
no top 5 das maiores empresas
do sector da construção em Portugal, mantendo o cariz familiar.
Em 1994, iniciou o processo de
internacionalização na Alemanha. Actualmente, o Grupo opera em 17 países: Portugal, Alemanha, Angola, Bélgica, Gibraltar (enclave inglês em Espanha), Gana, Holanda, França,
Marrocos, Moçambique, Brasil,
Qatar, Argélia, Reino Unido,
Emirados Árabes, Espanha e Estados Unidos, mas da história da
sua internacionalização constam
outros países como a Rússia, o
Cazaquistão, a China e Cabo
Verde. Em 2019 ganhou pela
terceira vez consecutiva o prémio de melhor construtura nacional atribuído pelos Prémios
Construir. O Grupo Casais fechou o mesmo ano com um volume de negócios agregado de
mais de 514 milhões de euros,
sendo os mercados internacionais responsáveis por 384 milhões de euros.

Vereador da CDU Carlos Almeida contactou proprietários das bancas do Mercado Municipal

Produtores contra permanência no Mercado todos os dias da semana
CDU
| Miguel Viana |

Os produtores com banca no
Mercado Municipal estão contra
a obrigatoriedade de ocuparem
as bancas durante oito horas por
dia, sete dias por semana. A
obrigatoriedade consta de um regulamento camarário, que não é
do agrado dos produtores. Isto
mesmo constatou, ontem de manhá, o vereador da CDU na Câmara de Braga, Carlos Almeida,
durante uma visita aos produtores presentes no Mercado Municipal Temporário. “São negócios

familiares e envolve, muitas vezes, a produção e venda dos produtos. Isso tem uma dinâmica
que impede os produtores de estar no mercado oito horas por
dia, durante a semana”, disse
Carlos Almeida.
Recorde-se que o Mercado
Municipal funciona, actualmente às terças, quintas e sábados
“por serem os dias em que os
agricultores vêm à cidade. Os
produtores dizem que não é viável virem ao mercado nos restantes dias da semana porque
não há clientela”, afirmou Carlos Almeida.

Lembrando que votou contra o
regulamento proposto pela câmara, por “não atender às realidades dos produtores”, Carlos
Almeida alertou para o facto de
alguns produtores não regressarem ao Mercado Municipal depois das obras de reabilitação, se
a câmara mantiver o actual regulamento. O vereador da CDU
passou ainda pelos Encontros de
Imagem, onde constatou a grande importância cultural do evento em tempos de pandemia. Ainda assim, constatou que muitos
dos locais de exposição estão
encerrados aos fins-de-semana.

ROSA SANTOS

Carlos Almeida em contacto com produtores do Mercado Municipal Temporário
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Desequilíbrio entre géneros é “notório”
‘EMPREENDEDORISMO E GÉNERO’ foi mais um dos temas de debate realizado no âmbito do programa da Semana Municipal
para a Igualdade. Vice-presidente do município, Sameiro Araújo, lamentou ainda existir um “desequilíbrio entre géneros”.
SEMANA PARA A IGUALDADE
| Redacção |

“Apesar dos indicadores nos
mostrarem uma mudança nas acções e nas mentalidades, é ainda
notório um desequilíbrio entre
géneros”, lamentou a vice-presidente da Câmara Municipal de
Braga, Sameiro Araújo, durante
o debate sobre ‘Empreendedorismo e Género’, inserido no
programa da Semana Municipal
para a Igualdade.

A sessão, que se realizou na
Escola Profissional de Braga,
contou ainda com Ana Paula Pereira Marques, professora Associada do Departamento de Sociologia da Universidade do
Minho, e Narciso Moreira,
membro da equipa do projecto
de investigação institucional intitulado ‘A Educação para o Empreendedorismo em Portugal
nos Ensinos Básico e Secundário’.
Sameiro Araújo lembrou que

criar ideias e ideais de conduta
que protejam a identidade de todos os cidadãos, independentemente do género, é uma das
“grandes lutas” do trabalho que
tem sido feito em Braga.
“É fundamental estimular o interesse dos mais jovens para
uma problemática persiste”, referiu a vice-presidente, esperando que as gerações mais jovens
sejam persistentes e pacientes no
sentido de conquistarem o seu
lugar em comunidade.

DR

Debate aconteceu na Escola Profissional de Braga
Publicidade
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Agrupamento 207 - Aveleda
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Agrupamento n.º 207 - Aveleda conta actualmente com 53 elementos, distribuídos pelas quatro secções

Nova direcção do agrupamento tomou posse em Setembro passado

“Precisamos do escutismo
mais do que nunca”
A CELEBRAR 70 ANOS, o Agrupamento n.º 207 - Aveleda já regressou à sede, após o confinamento.
Rita Marques, que acabou de ser empossada como chefe de agrupamento, está optimista.
AGRUPAMENTO AVELEDA
| Patrícia Sousa |

O Agrupamento n.º 207 - Aveleda do Corpo Nacional de Escutas (CNE) já arrancou o novo
ano escutista com uma nova direcção, liderada pela dirigente
Rita Marques.
“Desde que o CNE oficializou
a retoma da actividade também
começamos, de forma lenta e segura e depois de criar as condições necessárias, a retomar à sede do agrupamento com todas as
regras de segurança e higiene
Publicidade

impostas pelo CNE e pela Direcção Geral de Saúde”, assegurou
Rita Dias, que acabou de ser empossada como chefe de agrupamento.
Como chefe da IV Secção Caminheiros (jovens dos 18 aos
22 anos), Rita desafiou os jovens
a ‘ser ponte’ com os restantes
elementos das secções durante o
período de confinamento. “Dinamizamos o contacto com os
miúdos, participamos em todas
as actividades nacionais e regionais que foram lançadas pelas
redes sociais e com videochama-

das também fomos mantendo
contacto com todos os escuteiros”, contou a jovem dirigente,
que está no agrupamento desde
os seis anos, quando entrou para
a Secção dos Lobitos.
Quando tomou posse como
chefe de agrupamento, no passado mês de Setembro, Rita Marques sentiu os adultos desmotivados e, sobretudo, preocupados
com toda esta ‘nova realidade’,
já que o escutismo se “faz muito
a partir do toque e da partilha”.
O “primeiro passo” da nova
chefe de agrupamento foi “moti-

var” e mostrar aos outros dirigentes que são capazes. “Precisamos mais do que nunca do escutismo e foi preciso dar um
‘empurrão’ aos adultos, porque
somos nós que temos que ‘sair
da caixa’ e sentir que vale a pena”, referiu a dirigente, destacando que os escuteiros do agrupamento estavam “ansiosos e
motivados para regressar”.
Daqui para a frente é “um dia
de cada vez”, sendo que a direcção do agrupamento “vai ajustando toda a situação”. E Rita
Marques garantiu: “se hoje for

+ mais
Actualmente
o Agrupamento
n.º 207 - Aveleda
conta com 53 escuteiros:
10 Lobitos
15 Exploradores
8 Pioneiros
6 Caminheiros
14 Dirigentes
possível fazer uma actividade e
depois já não for possível vamos
ter que nos adaptar”.
No início do ano escutista, a direcção do agrupamento reuniu
com os pais, por secções, “de
coração aberto”, até porque “só
com uma partilha mútua é que
isto pode resultar”. O Estado de
Calamidade “veio agora pôr toda a gente mais reticente e de pé
atrás, mas é preciso gerir um dia
de cada vez”, apelou.
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Participação “mais activa” no
agrupamento e comunidade
CONTINUAR O BOM TRABALHO realizado pelas direcções anteriores é o objectivo da nova chefe
de agrupamento. Celebração do 70.º aniversário “vai ser diferente, mas vai ficar marcada”.
AGRUPAMENTO AVELEDA
| Patrícia Sousa |

O plano de actividades para este
ano escutista não contempla
“grandes actividades e acampamentos” a nível nacional, regional nem de núcleo. “Este vai ser
o ano para nos virar para dentro.
Este é um grande desafio com
obstáculos, mas esta é também
uma oportunidade para consolidar o agrupamento e viver para
nós e para a nossa comunidade
com todas as regras e orientações de saúde e segurança”, assegurou a chefe de agrupamento
de Aveleda, Rita Marques, querendo envolver as crianças e jovens numa “participação activa”
no agrupamento e na comunidade.
Na prática, a actividade escutista vai ser vivida em bando, patrulha, equipa e conselhos de
guia. “Este também vai ser o regressar às origens do movimento
com base no sistema de patrulhas e no contacto com a natureza”, assumiu a dirigente.
Com a nova equipa de animação, Rita Marques, que passou
por todas as secções durante a
infância e adolescência, defende
que um adulto quer-se “multifacetado”. E justificou: “de que
nos vale ter 14 dirigentes e depois só termos um espectacular
para uma secção? Temos todos
que passar pelas quatro secções
e ter essa experiência”.

DR

Agrupamento conta com 14 dirigentes a liderar as quatro secções
DR

O objectivo agora “é continuar
o bom trabalho realizado pela
direcção anterior”, garantiu a jovem. Rita Marques deixou a certeza: “o escutismo não vai acabar e estamos todos juntos para
o que der e vier”.
Tendo consciência que vai ser
difícil captar novos elementos
nestas circunstâncias, a chefe de
agrupamento está confiante que
todos os actuais elementos “estão ligados e motivados”.
A celebrar o 70.º aniversário, o
agrupamento quer “revisitar as
origens”, admitindo que “não
vai haver “uma grande festa,
mas festejos diferentes”. A ideia
é celebrar a data durante todo o
ano escutista com inúmeras iniciativas. “Vamos lançar desafios
na página do Facebook do agru-

pamento, vamos fazer entrevistas on-line aos antigos chefes de
agrupamento e os Caminheiros
(jovens dos 18 aos 22 anos) desafiaram-nos a criar a página do
instagram do agrupamento”,
contou Rita Marques, acreditando que “vai ser uma celebração
diferente, mas que vai ficar marcada e na memória de todos precisamente por ser diferente”.
Todo este trabalho vai ao encontro do lema que a nova direcção se apresentou ao acto eleitoral. “O nosso tema é ‘passo a
passo completamos a construção’ e é com este objectivo que
queremos dar continuidade ao
trabalho espectacular que foi feito até agora e degrau a degrau
vamos dar sentido e consolidar o
agrupamento”, defendeu.

Este ano escutista o agrupamento vai apostar em trabalho com pequenos grupos

DR

Participação activa na vida da comunidade e paróquia é aposta do agrupamento
Publicidade

Construção e Manutenção
de Redes de Distribuição
de energia em Baixa
e Média Tensão
e Telecomunicações.
Na electricidade
há mais de 60 anos.

Rua Senhora do Parto, N.º14
4705-070 Aveleda Braga
Tel 253 605 220
email geral@narcisocarvalho.pt
www.narcisocarvalho.pt
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§IPCA
Com 16 mestrados

“Maior número de alunos de sempre”
demonstra atractividade da formação
No ano lectivo 2020/2021 o IPCA recebe 421 novos estudantes de Mestrado o que representa um “sinal muito claro” da importância deste nível de
oferta formativa para a formação avançada e especializada dos quadros
superiores das empresas e organizações. Em tempos difíceis a presidente
do IPCA, Maria José Fernandes, aproveitou para agradecer aos professores e colaboradores que dão “o melhor” todos os dias. “Juntos temos sabido e conseguido adaptar a um contexto actual e responder aos desafios
que todos os dias nos chegam e todos temos crescido e aproveitado as
oportunidade que a crise tem trazido e com ela melhorado e aprendido”,
assegurou.
Este ano, o sexo feminino volta a predominar no número de inscritos nos
cursso de Mestrado, cerca de 60% dos 421 alunos são mulheres, acompanhando a tendência no acesso ao ensino superior. Entretanto, informou a
presidente, mais de 50% dos estudantes são provenientes dos concelhos
do Quadrilátero Urbano, o que “demonstra a proximidade e a ligação do
IPCA à região”. Mas, em muitos mestrados, a maioria dos alunos não é da
região, “o que representa a atractividade que o IPCA conseguiu nos últimos anos”. Também dos 421 alunos mais de 50% têm 25 anos ou menos,
o que confirma a tendência dos últimos anos que o Mestrado “começa a
ser condição para todo o percursos académico”. Este ano, o IPCA acolhe
ainda população mais adulta, o que também é uma “motivação” para a
aposta na formação ao longo da vida.

Novos alunos apostam
no “momento certo”
IPCA recebeu ontem os 421 novos alunos dos 16 cursos de Mestrado.
José Teixeira, CEO da dstgroup, esteve à conversa com os estudantes.

Publicidade

ROSA SANTOS

Cerimónia de boas-vindas dos 421 alunos de Mestrado realizou-se ontem no Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA)

BARCELOS
| Patrícia Sousa |

O maior número de alunos de
Mestrado da história do Instituto
Politécnico do Cávado e Ave
(IPCA) foi recebido ontem com
uma conversa sobre ‘O valor da
cultura e do talento na competitividade’ com José Teixeira,
CEO da dstgroup. Para a presidente da instituição, estes 421
alunos fizeram a aposta na formação avançada “no momento
certo”. E apesar de serem “tempos difíceis e incertos”, Maria
José Fernandes acredita que “é
na formação e no conhecimento
científico” que se encontram “as
melhores soluções” para enfrentar esta situação.
“A qualidade do trabalho desempenhado levou a Agência de
Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) a acredita
mais dois novos cursos para este
ano - Mestrado em Gestão e
Mestrado em Marketing - com
75 novos estudantes e se vêm
juntar aos 14 Mestrados já existentes”, informou a presidente,
admitindo que este resultado
“demonstra a qualidade reco-

nhecida do corpo docente, não
apenas os professores de carreira, envolvidos em projectos de
investigação e com publicações
científicas de qualidade, como
também dos professores especialistas com experiência profissional e que fomentam o ensino
baseado na prática e na investigação aplicada”. Por isso, os
mestrados do IPCA, continuou
Maria José Fernandes, “são de
cariz muito profissionalizante o
que os torna mais atractivos para
os estudantes que os procuram”.
Este novo ano lectivo é marcado pelo contexto pandémico e “o

lll
“Peço-vos que cumpram
todas as normas e regras
de segurança. O IPCA
privilegia o modelo
de ensino com os docentes
e estudantes no nosso
campus em prol
de maior equidade
e inclusão no acesso
ao ensino superior.”
Maria José Fernandes
Presidente do IPCA

regresso às aulas com normas e
regras de segurança apertadas é
um imperativo”.
Durante a conversa com os estudantes, José Teixeira deixou o
alerta: “o que fazemos num dia
fica obsoleto no dia seguinte. Isto é um processo contínuo e a
produção de talento implica um
olhar diversos sobre literacias
diversas”. Por isso, o processo
de aprendizagem “terá que incluir um processo de convivência uns com os outros”. O empresário evidenciou a necessária
“amabilidade de viagem” que
Fernando Pessoa fala, com o heterónimo de Bernardo Soares,
no Livro do Desassossego. “Precisamos de usar ferramentas da
Biologia, da Neurociência, da
Psicologia Social, da Poesia, da
Literatura e das Artes, já que todas estas entidades funcionam
como uma morfina do nosso
corpo. Basta ler, escutar e ter
compaixão”, desafiou José Teixeira, garantindo que “o diploma é o fim se a pessoa for um
‘pica-miolos’ na empresa”. O
que “modifica tudo” é que “ser
bom profissional não chega, é
preciso ser boa pessoa”.
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Vila Verde homenageou obreiros que
construíram “território diferenciador”
DIA DO CONCELHO assinalou-se ontem com uma cerimónia restrita onde se homenagearam todos os que, ao longo de várias
gerações, transformaram o concelho e os que hoje lhe dedicam o seu empenho com os olhos postos no futuro.
VILA VERDE

+ mais

| Paula Maia |

No dia em que assinalou os 165
anos da fundação do concelho, o
Município de Vila Verde homenageou e condecorou cidadãos e
instituições que contribuíram
para o desenvolvimento e crescente afirmação do concelho ao
longo dos tempos.
Numa cerimónia restrita devido à situação pandémica (com
transmissão em directo nas redes
sociais do município), a tónica
principal do discurso proferido
pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Verde centrou-se
naqueles que ao longo da sua
história contribuíram para a
construção de um “território diferenciado”.
“Estão de parabéns os vilaverdenses que ao longo de várias
gerações, com a sua determinação, trabalho, saber, a sua capacidade criativa, transformaram o
concelho numa terra que a todos
nos orgulha”, disse.
António Vilela frisou que, mesmo em circunstâncias particularmente difíceis como as que estamos a viver, esta efeméride não
podia deixar de ser assinalada,
recordando, que ao longo de 165
anos, em momentos igualmente
difíceis, os concidadãos deram o
melhor de si pelo “engrandecimento” do concelho.

O presidente da Assembleia Municipal, Carlos
Arantes, também recordou
todos os que ao longo da
história tornaram “notável” o concelho de Vila Verde, “rico nos seus costumes, nobre nas suas gentes e digno do seu nome”,
defendendo “empenho e
resililência” para se traçar
as linhas do futuro.

DR

António Vilela, autarca de Vila Verde, recordou e homenageou todos os que levam mais longe o nome do concelho

Assim, além de evocar todos
quantos prestigiaram Vila Verde,
o autarca considerou também
“da maior justiça” reconhecer
todos os que hoje dignificam o
concelho com “o seu talento, dedicação e esforço”, aproveitando
a cerimónia para condecorar
personalidades, entidades e empresas. Entre as distinções, destaque para a atribuição da Medalha do Concelho a João Lobo
Araújo, pelo seu trabalho no

campo jurídico literário, social e
cultural, e ao professor António
da Mota Alves, pelo reconhecimento dos seus serviços no campo político, turístico, social, cultural e de desenvolvimento territorial.
Foi também distinguido com a
Medalha de Mérito Municipal
em Ouro o fotojornalista Alfredo
Cunha e os grupos folclóricos
das Lavradeiras de Parada de
Gatim e de Escariz S. Mamede.

O município distinguiu também com a Medalha de Mérito
Municipal em Prata 11 personalidades, três dos quais presidentes da junta e ainda quatro instituições.
A nível empresarial também
foram homenageadas cinco empresas de áreas distintas, assim
como três atletas de diferentes
modalidades.
Na mesma cerimónia foram
ainda agraciados os funcionários

do Município com mais de 15 e
20 anos de serviço.
“A projecção e o grande salto
qualitativo que este concelho
deu no passado e nos últimos
anos nunca teriam sido possíveis
sem esta conjugação de esforços
e sinergias”, referiu propósito
António Vilela, garantindo que o
trabalho vai continuar a ser feito
com tenacidade, realismo e
“com a dose certa de ambição”,
alicerçado na concretização de
investimentos direccionados para a criação e melhoria de infraestruturas básicas, equipamentos
públicos, de reabilitação urbana
e de requalificação da rede viária.

Trabalhos deverão estender-se por três meses

Investidos 110 mil euros na manutenção dos passadiços da Zona Ribeirinha
ESPOSENDE
| Redacção |

O Município de Esposende está
a requalificar dos passadiços da
Zona Ribeirinha de Esposende,
num investimento de aproximadamente 110 mil euros. A intervenção passa pela substituição
integral do piso das estruturas,
garantindo a segurança e o asseio desejáveis a estes equipamentos.

Atendendo ao estado de degradação e desgaste do material
destes circuitos, o Município decidiu traçar um plano global de
intervenção de todos os passadiços sob a sua responsabilidade,
tanto na sede do concelho, como
nas demais freguesias. Não se
integram neste plano os equipamentos afectos ao ICNF - Instituto de Conservação da Natureza e Florestas ou APA – Agência
Portuguesa do Ambiente.

Em resultado dos estragos e anomalias que vão sendo registados,
o Município tem concretizado
reparações pontuais. Contudo,
considerando o desgaste próprio
deste tipo de equipamentos e de
materiais, a câmara entendeu
proceder à substituição integral
do piso, intervenção que está a
ser executada por recursos humanos do Município. Os trabalhos prolongar-se-ão ao longo de
um período previsível de dois a

lll
Município vai intervir
também nos passadiços
de Apúlia e zona Ribeirinha
de Esposende.
três meses, dependendo das condições climatéricas.
No âmbito deste plano, é intenção do Município concretizar
também intervenção semelhante
nos passadiços da frente maríti-

ma de Apúlia, local muito apreciado para actividades de lazer/
recreio e desportivas, tal como a
Zona Ribeirinha de Esposende.
Benjamim Pereira, autarca de
Esposende, refere que “está em
causa a manutenção e segurança
destas estruturas, bem como a
imagem do Município e do concelho”, notando que “estas intervenções configuram um esforço
financeiro e um importante investimento do Município”.
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§discurso

“Contextile” mostra
saber fazer português
MINISTRA DA CULTURA participou ontem no encerramento
da “Contextile - Bienal de Arte Têxtil Contemporânea”.

DR

Presidente da Câmara deu a conhecer à ministra novos projectos em curso

Presidente da Câmara Municipal

Aposta em equipamentos culturais é para manter
em estreita ligação com ciência e conhecimento
O presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, sublinhou ontem a forte
aposta na criação de equipamentos culturais, dando a conhecer à ministra da Cultura a obra de
reabilitação do Teatro Jordão e da Garagem Avenida que vão acolher os cursos de Artes Performativas, Artes Visuais e ainda a Escola de Música.
“Temos um percurso cultural que é reconhecido por quem nos olha do exterior”, apontou o edil vimaranense, cimentando a vontade de manter este legado em estreita ligação com a dimensão do
conhecimento e da ciência. “Nesta afirmação da nossa memória, queremos criar raízes fortes,
através da criação de equipamentos escolares para robustecermos a dimensão do imaterial, na
formação e produção cultural”, salientou Domingos Bragança.
DR
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Ministra da Cultura apontou exemplo dos bordados de Guimarães

GUIMARÃES
| Redacção |

O “saber fazer português” está bem patente na "Contextile 2020 - Bienal da Arte Têxtil Contemporãnea" afirmou ontem
a ministra da Cultura, Graça Fonseca, que
participou na cerimónia de encerramento
do evento que ocupou vários espaços culturais e zonas públicas de Guimarães sob
o tema ‘Lugares de memória’ divulgando
o que melhor se faz na arte têxtil contemporânea em Portugal e no Mundo.
A governante visitou a exposiçã o
‘Emergências, Educação e Criação Têxtil’ resultante do intercâmbio com as escolas de arte nacionais de ensino artístico
têxtil.
No final da visita, a ministra evidenciou
as “dimensões emblemáticas da Contextile” no âmbito do trabalho de “saber fazer
português” e ainda o “cruzamento entre a
indústria e criatividade”.
Graça Fonseca realçou “linhas de trabalho com que a cultura deve prosseguir”,
exemplificando com os bordados de Guimarães, no âmbito do "saber fazer português". “Vimos algumas peças que incorporam o bordado de Guimarães, percebemos o quanto o nosso país é rico e é essa
diferença que nos distingue dos outros”,
sublinhou a ministra da Cultura no enquadramento com o Plano do Saber Português, que envolve áreas da cultura, da
economia e do turismo. Em Guimarães, a

Contextile demonstra também “a riqueza
diferenciadora do que temos para salvaguardar e continuar a projectar para o futuro”, disse Graça Fonseca.
Noutro plano, a ministra da Cultura
lembrou o “cruzamento entre indústria e
criatividade” através da ligação à indústria têxtil, vincando o exemplo da ligação
entre empresas de referência a trabalhar
com artistas.
Num balanço sobre a bienal, o director

lll
A exposição internacional da
“Contextile”, patente no Centro
Cultural Vila Flor, reuniu 59 obras
de 50 artistas de 30 países, de um
conjunto de quase 1200 obras de
cerca de 900 artistas de 65 países,
que responderam à opencall.

2020/2021
WUSHU
KUNGFU
INSCRIÇÕES
ABERTAS
CAMPUS GUALTAR, BRAGA

CALENDARIZAÇÃO
12/10/2020 a 28/07/2021

HORÁRIO
segundas e quartas-feiras, das 9h às 10h

executivo da “Contextile”, Joaquim Pinheiro, apontou o “recorde de artistas
participantes” num ano atípico, devido à
pandemia.
Mesmo assim, a “Contextile 2020” foi
visitada por milhares de pessoas confirmou o director executivo.
Joaquim Pinheiro partilhou os agradecimentos pela sua equipa, artistas, empresas e o apoio do Município de Guimarães.

Tel. 253 604 160/1 | confucio@confucio.uminho.pt
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20 horas
Estádio D. Afonso
Henriques
Treinador

João Henriques

Treinador

Carlos Carvalhal

DÉRBI DAS EMOÇÕES NA LUTA PELO TOPO
VITÓRIA SC E SC BRAGA defrontam-se com os olhos postos nos lugares do topo da tabela classificativa. Conquistadores querem
triunfo para aumentar vantagem pontos, enquanto Guerreiros do Minho procuram ultrapassar o rival vizinho.
5.ª JORNADA
| Carlos Costinha Sousa |

E no D. Afonso Henriques se
disputa hoje o jogo grande de
jornada cinco da I Liga, na sua
edição de 2020/2021. Conquistadores e Guerreiros do Minho
degladiam-se no verde terreno
de jogo a fim de lutarem pela
conquista dos três pontos, com
objectivos idênticos, mas que
têm as suas diferenças.
As duas equipas estão muito
próximas na tabela classificativa, separadas por apenas uma
posição e um ponto, quando esPublicidade

tão disputados, à partida para o
jogo desta noite (20 horas), quatro jornadas. Os vitorianos estão
na frente, na quinta posição,
com sete pontos, mais um que os
bracarenses, que surgem logo
atrás na tabela classificativa.
E o objectivo para este jogo é
igual para as duas equipas, ou
seja, assegurar o triunfo. Se por
um lado o Vitória Sport Clube
quer vencer para manter-se na
luta pelos lugares cimeiros da
classificação e, ao mesmo tempo, aumentar a vantagem pontual que tem para um adversário
directo, já o Sporting Clube de

+ pormenores
O duelo de hoje vai ser o
72.º disputado entre as
duas equipas em casa
vitoriana. E a tendência cai
mais para o lado do Vitória
SC que conta 41 vitórias,
contra 16 empates e
apenas 14 triunfos dos
Guerreiros do Minho em
terras dos Conquistadores.

Braga procura vencer para subir
na classificação geral, mantendo-se próximo dos primeiros
classificados e, ao mesmo tempo, ultrapassar os vizinhos de
Guimarães.
Uma luta com motivos para
aquecer e que promete manter as
emoções ao rubro, dentro e fora
das quatro linhas, ainda que este
seja o primeiro dérbi minhoto
entre vimaranenses e bracarenses que não vai contar com a
presença de público nas bancadas. E este foi um dos lamentos
que as duas equipas já apresentaram - aliás, todas as equipas

participantes nas provas do futebol nacional já o fizeram. Os
adeptos fazem muita falta dentro
do estádio.
No entanto, o jogo vai mesmo
disputar-se sem público nas bancadas, mas parece também certo
que, à imagem do que tem acontecido noutras partidas dos dois
clubes, os adeptos vão fazer
questão de de se manifestar nos
arredores do Estádio D. Afonso
Henriques, mostrando aos jogadores e estruturas técnicas dos
dois clubes que podem contar
com eles para apoiar... sempre e
em qualquer circunstância.
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“Num dérbi nunca há favoritos, é sempre
50/50 em qualquer parte do mundo”
CARLOS CARVALHAL vai viver o primeiro dérbi como treinador do SC Braga. Emoção à parte, é mais um jogo para vencer. Pela
frente vai estar um Vitória SC forte e com bons jogadores. Apesar do respeito pela qualidade do adversário, objectivo é ganhar.
5.ª JORNADA
| Joana Russo Belo |

Vai ser o primeiro dérbi de Carlos Carvalhal no comando do SC
Braga e o técnico não tem dúvidas na análise ao jogo: “num
dérbi nunca há favoritos, é sempre 50/50 em qualquer parte do
mundo”. Apesar da certeza, o
treinador assume como único
objectivo o triunfo em Guimarães, para dar sequência ao bom
momento que a equipa arsenalista atravessa.
“Vamos tentar vencer o jogo,
sabendo que vai ser um jogo difícil para as duas equipas, não
estamos minimamente embalados nem adormecidos e sabemos
que temos que ser firmes e determinados para vencer o jogo.
A importância é por ser um dérbi
e o próximo jogo, de resto, o
campeonato é uma maratona.
Estamos apostados em vencer
todos os jogos e vamos fazer
aquilo para o qual a equipa está
formatada, que é vencer jogos”,
revelou Carlos Carvalhal, rejeitando cansaço da equipa após o
jogo da Liga Europa, na passada
quinta-feira, frente ao AEK.
“Uma coisa que aprendi em Inglaterra, muito do cansaço que
existe nos jogos é motivado por
se acreditar que se está cansado
e por se falar muito do assunto.
Em Inglaterra, não se fala em
gestão ou cansaço e um jogador
inglês não compreende porque,
três dias depois, o treinador não

DR

Carlos Carvalhal diz respeitar o Vitória SC, mas garante um SC Braga focado na luta pelos três pontos

o põe a jogar. Culturalmente estão habituados desde pequenos a
ver os ídolos a jogar de dois em
dois dias. Há uma parte mental
que não pode ser relativizada.
Aos meus jogadores não vou
abordar as palavras gestão nem
cansaço. O que faço é analise
junto do departamento médico
para saber se algum jogador não
recuperou e pode acontecer em
função disso fazer alterações”,
explicou.
Pela frente, vai estar um Vitória SC com João Henriques no
comando - depois da saída de
Tiago Mendes - “um adversário

+ destaque
Pontapé de saída no D. Afonso Henriques é às 20 horas, num dérbi que decorre, pela primeira vez,
sem público na bancada.
nada fácil”, “incómodo e que
tem um colectivo bom e bons jogadores”, daí que o respeito seja
“grande”. “Fizemos uma análise
cuidada do Vitória SC e há sempre diferenças quando existe um

treinador novo. Temos um respeito enorme pelo Vitória SC, é
um dérbi, vamos procurar preparar-nos da melhor forma. Identificámos os pontos fortes e fracos
do adversário e esperamos fazer
um bom jogo amanhã [hoje] e
dar continuidade ao trabalho que
temos vindo a fazer. Se possível,
jogar ao nível que temos jogado
desde o início do campeonato,
Liga Europa incluída, não temos
razão para não continuar a jogar
bem e abordar o jogo de uma
forma positiva. A nossa vontade
é muito grande para lutar pelos
três pontos”, rematou.

lll
Jogo da quinta jornada,
em Guimarães, vai ser o
primeiro dérbi de Carvalhal
no comando técnico do
SC Braga: “Se sinto alguma
ansiedade? Não. Depois
de um Freamunde - Paços
de Ferreira, um Sporting Benfica, um Besiktas Galatasaray ou um Sheffield
Wednesday - Leeds, temos
sempre um fervilhar para
todos os jogos, mas já são
alguns anos como treinador,
não digo que a ansiedade
desaparece, mas é encarar
com a importância e responsabilidade que merece”,
referiu, lembrando ter
“cometido a asneira de
desvalorizar um Sheffield
United - Sheffield
Wednesday, em Inglaterra”.
“Bem, um dérbi nunca é
mais um jogo. Os jogos na
sua essência dentro do
campo são todos iguais, 11
de cada lado, arbitragem e
treinadores a orientarem as
equipas. Mas um dérbi tem
sempre um lado emocional,
mesmo não tendo adeptos”,
acrescentou Carvalhal.
Publicidade
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“É um adversário directo, queremos
ficar com quatro pontos de diferença”
VITÓRIA SC ocupa o quinto lugar da I Liga, com mais um ponto do que o SC Braga, e João Henriques quer ampliar essa vantagem ao vencer o dérbi minhoto desta noite. Técnico diz que equipa está mais competente e quer dar uma alegria aos adeptos.
§adeptos

5.ª JORNADA
| Joana Russo Belo |

O Vitória SC entra em campo,
esta noite, com uma vantagem
de um ponto sobre o SC Braga vimaranenses ocupam o 5.º lugar com sete pontos e os arsenalistas são sextos, com seis - e
João Henriques deixou claro que
o objectivo é alargar essa margem e ficar com quatro pontos
de distância face a um rival directo na tabela classificativa da I
Liga, num dérbi minhoto que
anima a quinta jornada do campeonato. Técnico lembra que esta posição “não diz nada” tendo
em conta a fase embrionária da
competição, mas acrescenta que
o desejo é alargar a vantagem.
“É um adversário directo, queremos ficar com quatro pontos
de diferença, apenas isso. Temos
mais um ponto que o adversário,
mas estamos na fase inicial do
campeonato, não nos diz nada.
Queremos olhar jogo-a-jogo, somar mais pontos. Como é um
adversário directo, queremos ficar a quatro, não queremos manter a distância de um ponto”, referiu o treinador, que espera dar
seguimento ao triunfo do Bessa,
onde se estreou ao comando dos
conquistadores.
“Teremos um Vitória à imagem
e semelhança do que fez na primeira parte no último jogo com
o Boavista FC. Competitivo,
agressivo e a saber o que tem a

Técnico quer dar alegria
“O Vitória SC vai ‘coxo’
para o dérbi”

DR

João Henriques quer vencer o dérbi minhoto e ampliar a vantagem do Vitória SC para o SC Braga

lll
“Precisamos de mais tempo
para que quem chegue
entenda o clube e a sua
dimensão. Temos 12 treinos,
o que é muito curto para
o que queremos efectuar.
A cada dia, o chip dos
jogadores está com cada vez
mais informação. Estamos
cada vez mais competentes,
mas vai haver retrocessos
e depois novo crescimento.”

fazer em cada um dos momentos
do jogo. Independentemente de
ser um dérbi, e um jogo de características diferentes, mesmo
sem o ambiente dos adeptos, vamos encarar o jogo da mesma
forma, com a ambição de ganhar. Já disse anteriormente,
queremos ganhar todos os jogos
que disputamos”, frisou Henriques, alertando, por isso, que o
“adversário vai ter de ser muito
mais competente do que nós para nos ultrapassar”.
Pela frente vai estar uma equipa que merece rasgados elogios:

“o SC Braga é uma equipa competente, que no último onze tinha oito jogadores que estão há
três ou mais anos em Braga, só
com um reforço, e isso quer dizer estabilidade. Apesar da entrada do novo treinador, tem um
conhecimento mútuo enorme
entre os jogadores e é uma vantagem grande para os jogos do
campeonato. É uma equipa sólida, com dinâmicas muito próprias, com jogadores a conseguirem desbloquear jogos pela sua
individualidade quando o colectivo tem mais dificuldade”.

O dérbi minhoto entre Vitória SC
e SC Braga é sempre um jogo revestido de especial importância para
os adeptos que, desta vez, não podem marcar presença no Estádio
D. Afonso Henriques e apoiar as
equipas devido às restrições face à
pandemia da Covid-19. Técnico
João Henriques deixou claro que
quer vencer e dar uma alegria aos
vimaranenses.
“Deixa-nos tristes esta ausência do
público e, ainda por cima, num jogo
tão especial. Toda a gente em Guimarães queria estar a apoiar o Vitória SC neste jogo tão especial. Precisamos da ajuda deles e gostamos
do ambiente do nosso estádio,
cheio de adeptos. Infelizmente, não
podemos contar com esse acréscimo de qualidade, era uma parte
muito importante para jogos deste
nível. O Vitória SC vai ‘coxo’ para o
dérbi por causa dessa falta dos
adeptos, mas vamos brindá-los
com um bom jogo e com um triunfo. Queremos dar-lhes essa alegria.
Fora do estádio, vão festejar depois
a nossa vitória”, sublinhou o treinador na antevisão ao jogo desta noite com o SC Braga.
Pontapé de saída está marcado para as 20 horas.
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Vitória SC mais desfalcado para o dérbi
JOÃO HENRIQUES não pode contar com Bisseck, Wakaso, Amoah e Mascarenhas que continuam lesionados. Não esquecer
que Sacko, Mumin e Mensah que estão infectados com Covid-19. Do lado do SC Braga, Rui Fonte também não vai a jogo.
DÉRBI DO MINHO

+ de fora

| Fábio Moreira |

Rui Fonte do SC Braga e
Bisseck, Wakaso, Amoah e
Mascarenhas do lado do
Vitória SC não vão a jogo
por lesão. O técnico João
Henriques ainda não
poderá contar com Sacko,
Mumin e Mensah que
estão infetados com
Covid-19.

O dia de hoje encerra com um
dos jogos mais quentes da I Liga. O Dérbi do Minho entre Vitória SC e SC Braga é um dos
confrontos mais esperados da
época e que, este ano, se vai realizar sobre um contexto totalmente novo aos jogadores. Os
jogadores não poderão contar
com o 12.º jogador nas bancadas
num dos jogos mais quentes da
temporada.

lll
Este confronto minhoto
entre Vitória SC e SC Braga
será arbitrado por Fábio
Veríssimo da AF Leiria. O juiz
ainda contará com os
assistentes Bruno Jesus e
Pedro Martins e com Hugo
Miguel no VAR.
É de recordar que o Vitória SC
chega a este confronto como o
Sporting Clube de Braga com
sete baixas. Bisseck, Wakaso,
Amoah e Mascarenhas continuam a recuperar de lesões e,
por esse motivo, ficam automaticamente excluídos da lista de
opções do treinador João Henriques, que também não poderá
contar com outros três jogadores: Sacko, Mumin e Mensah estão infectados com Covid-19.
Este grande número de baixas
para este tão ansiado jogo abre
portas a outros jogadores que
ainda não vestiram a camsiola
vitoriana, como é o caso do mé-

DR

João Henriques não pode contar com sete dos seus jogadores para este confronto com o SC Braga

§Vitória SC
Convocados
Guarda-redes - Bruno Varela, Matous Trmal e Celton Biai.
Defesas - Ouattara, Jorge Fernandes, Suliman, Sílvio e Jonas.
Médios - Pepelu, Mikel Agu, Poha,
André André, Miguel Luís, Janvier,
Maddox e André Almeida.
Avançados - Marcus Edwards, Rochinha, Quaresma, Abou Ouattara,
Lyle Foster, Holm e Bruno Duarte.

dio Miguel Luís, que foi contratado a custo zero ao Sporting CP
no último dia deste mercado de

+ sem adeptos
Este será um Dérbi do
Minho muito diferente
daquilo a que os adeptos
estão habituados. Devido
à pandemia da Covid-19, o
jogo realizar-se-à sem
público nas bancadas.
verão.Contudo, face à pouca distância pontual para com os
Guerreiros do Minho e a rivalidade entre Vitória SC e SC Braga, João Henriques deverá manter a aposta no tridente Agu-An-

dré André-Rochinha para o Dérbi do Minho, sendo que Pepelu
poderá vir a intrometer-se nestas
contas.
Já na equipa do SC Braga, é
certo que Carlos Carvalhal não
conta com o avançado Rui Fonte. O experiente jogador continua a recuperar de uma lesão no
joelho e não irá a jogo. O treinador bracarense ainda pode promover a estreia do mágico Gaitán com a camisola minhota. De
recordar que o argentino, assinou com os Guerreiros do Minho depois do seu contrato com
o Lille da I Liga francesa (onde
jogam os portugueses Renato
Sanches, Xeka, José Fonte e Tia-

go Djaló) ter chegado ao fim.
Até ao momento, Gaitán ainda
não teve oportunidade de se estrear com a camisola bracarense,
devido a lesão.
Saliente-se que o SC Braga está a ultrapassar um fase de sobrecarga de jogos para várias
competições. A equipa dos
Guerreiros do Minho jogou com
o AEK na passada quinta-feira
para a Liga Europa (vitória minhota por três golos sem resposta) e jogará outra vez, na próxima quinta-feira, para a Liga
Europa com a equipa ucraniana
do Zorya.
Recorde-se o Dérbi do Minho
que irá colocar frente a frente
Vitória SC e SC Braga, no Estádio D. Afonso Henriques, tem
início às 20 horas.
Este será um jogo importante
para contas dos dois clubes minhotos, visto que apenas um
ponto separa estas duas equipas.
O dérbi do Minho conta com a arbitragem de Fábio Veríssimo e
Hugo Miguel no VAR.
Publicidade
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§Moreirense FC

Gilistas com derrota cara
contra campeão FC Porto
GIL VICENTE FC perdeu por 1-0 na casa dos azuis e brancos, graças a um
golo solitário de Evanilson a fechar a primeira parte.
I LIGA
| Fábio Moreira |
DR

Ricardo Soares quer voltar a pontuar frente ao Marítimo

5.ª jornada

Moreirense FC vai “a jogo com
o pensamento de entrar para ganhar”
Sem vencer há três jornadas seguidas, após o triunfo na ronda inaugural
diante do Farense (2-0), os ‘cónegos’ vão receber o Marítimo, que, segundo o
treinador Ricardo Soares, tem “muita qualidade individual, defende com
muita gente e é forte nos duelos e bolas paradas”.
“Não queremos ser surpreendidos por alguma dinâmica e respeitamos muito o Marítimo, mas vamos a jogo com o pensamento de entrar para ganhar.
Todas as equipas têm coisas muito boas e outras menos boas. Encontraremos a melhor forma para atacar os espaços concedidos e transformar o jogo
em sucesso para nós”, analisou o técnico. Ricardo Soares ainda salientou que
“gostava de ter os jogadores todos, porque a competitividade interna aumenta” e ainda destacou que “se há coisas positivas que isto nos traz é que
me está a preparar para ser melhor no futuro e reagir mais rápido à adversidade”. O Moreirense, 12.º colocado, com cinco pontos, recebe o Marítimo,
sétimo, com seis, hoje, às 15 horas, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em duelo da quinta jornada da I Liga, com arbitragem de Artur Soares Dias, da AF Porto.

Covid-19

Ibrahima Camará reintegra
os treinos dos cónegos
O médio internacional guineense Ibrahima Camará teve um teste negativo
para o novo coronavírus e foi autorizado a reintegrar os treinos do Moreirense FC. O jogador ficou infectado durante o estágio da selecção da Guiné-Conacri, que esteve concentrada no Algarve no início de Outubro, e cumpriu a
primeira fase do isolamento num hotel daquela região, ao abrigo das normas decretadas pelas autoridades de saúde. Ibrahima Camará, de 21 anos,
esteve sempre assintomático e regressa às opções do treinador Ricardo Soares antes da recepção ao Marítimo, ao invés dos lesionados Kewin, Abdu
Conté, Anthony D'Alberto, Pedro Amador, Sori Mané, André Luís e Derik Lacerda.

O Gil Vicente FC perdeu no
Dragão com o campeão em título, FC Porto, por 0-1. Evanilson,
recente contratação dos azuis e
brancos, marcou o único golo da
partida.
Os gilistas focaram o olhar
nos dragões e jogaram sem medo contra o campeão em título
da I Liga, mas a primeira grande
oportunidade do jogo acabou
por ser um bom cabeceamento
do brasileiro Evanilson que embateu na trave da baliza defendida por Denis. Ainda no primeiro
tempo, a sorte sorriu à equipa de
Sérgio Conceição com Evanilson, aos 41 minutos, a empurrar
um cruzamento de Nakajima para o fundo da baliza gilista. Aos
58 minutos, os dragões beneficiaram de um lance de luxo para
aumentar a vantagem. Todavia,
Denis travou com qualidade o
penálti de Uribe.
O Gil Vicente FC ainda jogou
os últimos 17 minutos com vantagem numérica, depois de Zaidu ter sido expulso por acumula-

ESTÁDIO DO DRAGÃO

FC PORTO

GIL VICENTE FC

1

0

Árbitro Hélder Malheiro (AF Lisboa)
Assistentes: Rui Cidade e José Luzia

Marchesín
Manafá
Mbemba
Pepe
Zaidu
Nakajima
Tecatito
Uribe
Evanilson
Martínez
Vieira
Sérgio Conceição

Intervalo
1-0

Denis
Joel
Rodrigo
João Afonso
Talocha
Rubén Fernandes
Gonçalves
Lourency
Lino
Leauty
Nogueira

ção de amarelos, mas não conseguiu inverter o resultado.
Com este resultado, o Gil Vicente segue na I Liga com cinco
e ocupa, provisoriamente, o 11.º
lugar.

Publicidade

O FC Vizela perdeu em casa por
1-3 com a Académica, num jogo
a contar para a 7.ª jornada da
II Liga. Cassiano abriu o marcador para a equipa da casa, mas
Bouldini, Teles e Sanca completaram a reviravolta numa fase
em que o FC Vizela jogava com
apenas nove elementos.
Os pupilos de Álvaro Pacheco
ainda chegaram primeiro ao golo. Ainda no primeiro tempo, aos
16 minutos, Cassiano colocou a
os vizelenses em vantagem no
marcador.

+ 5.ª jornada
Nos outros jogos de
ontem, o CD Nacional da
Madeira empatou 1-1 em
casa com o CD Paços de
Ferreira. Por sua vez, o
Sporting CP foi aos Açores
vencer o CD Santa Clara
por 1-2.
ESTÁDIO FUTEBOL CLUBE DE VIZELA

Vizelenses reduzidos a nove
perdem em 20 minutos
| Fábio Moreira |

Rui Almeida
treinador do Gil Vicente FC

Rui Almeida

Substituições Martínez por Baró (46m), Lourency por
Baraye (62m), Gonçalves por Oliveira (69m), Leauty por
Izidoro (69m), Evanilson por Taremi (78m), Nakajima por
Sarr (78m), Vieira por Sérgio (83m), Joel por Fujimoto
(85m), Marega por Tecatito (90+2m)
Disciplina cartão amarelo para Zaidu (26m e 73m), Uribe
(30m), Nogueira (58m), Nakajima (73m), Pepe (74m), e
João Afonso (85m)
Cartão vermelho para Zaidu (73m)
Golos Evanilson (41m)

7ª jornada

II LIGA

lll
“Nunca ficamos contentes
com a derrota. É difícil não
alcançar pontos, mas
é preciso ter a noção que
foi o FC Porto que se ajustou
ao Gil Vicente FC e não o
contrário. Tentámos impor o
nosso jogo, mas a expulsão
fez com que o Porto se
fechasse mais dificultando
a nossa vontade de chegar
ao golo do empate.”

Contudo, a segunda revelou-se
desastrosa para o FC Vizela, que
perdeu o encontro em 20 minutos. Aos 70, Matheus recebeu ordem de expulsão com um vermelho directo. Para piorar o
cenário, Bouldini acabou por fazer o golo do empate. Depois foi
Teles a fazer o 1-2 aos 84. Seis
minutos depois, Tavinho seria
também expulso por acumulação de amarelos e dois minutos
para lá dos 90, Sanca fechou o
resultado em 1-3.
Com este resultado, o FC Vizela mantém-se com oito pontos e
caiu, provisoriamente, para 10.º
lugar.

FC VIZELA

ACADÉMICA OAF

1

3

Árbitro João Bento (AF Santarém)
Assistentes: Carlos Covão e Gonçalo Freire

Pedro Silva
Koffi
Aidara
Matheus
Kiki
Zag
Marcos Paulo
Samu
Kiko
Cassiano
Cann
Álvaro Pacheco

Intervalo
1-0

Mika
Teles
Silvério
Vieira
Fabiano
Fabinho
Dias
Guima
João Mário
Bouldini
Traquina
Fernando Alexandre

Substituições Zag por Ericson (57m), Kiko por Cardozo
(65m), Cann por Tavinho (65m), Fabinho por Chaby
(67m), Cassiano por Ribeiro (83m), Kiki por Ofori (83m),
João Mário por Sanca (86m), Guima por Mimito (86m) e
Fabiano por Vianna (89m)
Disciplina cartão amarelo para Aidara (20m), Zag (31m),
Koffi (73m), Tavinho (81m e 90m) e Fabiano (87m)
Cartão vermelho para Matheus (70m) e Tavinho (90m)
Golos Cassiano (16m), Bouldini (70m), Teles (84m) e
Sanca (90+2m)
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Santa Maria FC, Os Sandinenses
e Santa Eulália entram a ganhar
PRÓ-NACIONAL já arrancou. Santa Maria venceu S. Paio d’Arcos, Os Sandinenses levou a melhor ao Serzedelo e Santa Eulália triunfou em Arões.
AF BRAGA
| Joana Russo Belo |

Santa Maria, Os Sandinenses e
Santa Eulália entraram a vencer
na Pró-Nacional da Associação
de Futebol de Braga. As emoções do futebol distrital estão de
regresso - embora sem a presença de público nas bancadas com a primeira jornada do escalão máximo bracarense, ronda
que arrancou com três jogos, um
na Série A e dois na Série B, da
remodelada competição.
Na Série A, o Santa Maria foi
vencer a casa do São Paio d’Arcos, por 0-1, fruto de um golo de
Zé Pedro a dar assim os primeiros três pontos à equipa orientada por João Salgueiro.
Quanto à Série B, Os Sandi-

nenses levou a melhor na recepção ao vizinho Serzedelo, vencendo por 1-0. Depois do nulo
ao intervalo no Estádio D. Maria
Teresa, Tiago Martins apontou o
golo decisivo para a equipa de
Pedro Adão, que apostou no seguinte onze na estreia no campeonato: André Machado, Francisco, Bruno Machado, André
Silva, Zézé, Tiago Martins,
Agostinho, Luisinho, China, Lamelas e Pedro Alex.
No duelo entre Arões e Santa
Eulália, a equipa de Vizela
orientada por Pedro Costa levou
os três pontos para casa, ao vencer por 0-2, com Paulo Jorge e
Marquinho a apontarem os dois
golos em apenas dois minutos,
depois do empate a zero ao intervalo.

+ jogos
Primeira jornada
prossegue esta tarde
com os seguintes jogos:
Série A:
Vila Chã-Pousa
Martim-GD Prado
SC Cabreiros-Forjães
(Ninense-FC Amares
e Marinhas-Dumiense
foram adiados)
Série B:
Taipas-Ronfe
Porto d’Ave-Ponte
Vieira-Ribeirão
Joane-Torcatense

§andebol
8.ª Jornada

ABC/UMinho empata com Belenenses
O ABC/UMinho empatou com o Belenenses, 30-30, no Pavilhão Flávio Sá
Leite, numa grande partida de andebol a contar para a 8.ª jornada do campeonato nacional. Equipa de Belém entrou na frente, mas rapidamente a
formação bracarense reagiu, numa toada de equilíbrio que se manteve ao
longo de toda a partida, com empates constantes e alternância no marcador. Os academistas foram para o intervalo com uma vantagem curta no
marcador - 15-14 - que se esfumou na segunda parte, com nova entrada
forte dos visitantes, mantendo-se o equilíbrio até ao final. André José foi o
melhor marcador da equipa de Jorge Rito, com oito golos em 13 remates.

Publicidade

§hóquei

www.predimed.pt/estacao

5.ª Jornada
Famalicense AC não deu
hipóteses no dérbi
com o Riba d’Ave
Em duelo da quinta jornada da I Divisão, o Famalicense não deu qualquer hipótese ao Riba d’Ave, conquistando um triunfo claro por 6-1.
A equipa da casa construiu uma
vantagem segura, até aos 5-0, altura em que o Riba d’Ave conseguiu o
tento de honra, não sem que pouco
depois tenha sofrido o sexto do Famalicense e último golo da partida.

FAMALICENSE AC 6
Peixoto e Manuel Silva (GR). Juan Garcia (2), Nuno Silva (1), Hugo Costa (1),
Rui Silva, Pedro Mendes (2), João Araújo, Renato Castanheira e Pedro Silva.
Treinador: Vítor Silva

MORADIA INDIVIDUAL - SEQUEIRA
Moradia individual de tipologia T4 na freguesia de Sequeira com terreno de 2159 m2.
Com rápidos e fáceis acessos à autoestrada, variantes circulares e centro da cidade de
Braga. Com um excelente espaço interior e exterior, esta moradia dispõe de duas salas,
duas cozinhas (sendo uma tradicional de utilização no piso inferior), salamandra a pellets,
terraço, logradouro, água de poço, horta, árvores de fruto e grande espaço de terreno
para qualquer utilidade que se deseje. Pode ser vendida com terreno confinante com
800m2 e com infraestruturas destinadas a comércio.

265.000,00 €

RIBA D’AVE HC 1
Diogo e João Ferreira (GR). Pato, Facundo, João Pedro, Nuno Pereira, Zapata, Daniel Pinheiro, Dinis Abreu e
Miguel Fortunato (1).
Treinador: António Peixoto
Árbitros: Rui Torres e Sílvia Coelho
Ao intervalo: 2-0
Pavilhão Municipal de Famalicão

C.C: Cruz de Pedra, n.º 96, Loja 51
968 918 158 | 969 628 230 | 253 162 508
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Europa nforma

Maioria dos europeus
apela a maior orçamento da UE
para combater COVID-19
Num novo estudo realizado pelo
Parlamento Europeu e conduzido no
início de outubro de 2020, 54% dos
europeus considera que a União Europeia (UE) deveria ter mais meios
financeiros ao seu dispor para conseguir ultrapassar as consequências
decorrentes da pandemia do novo
coronavírus. Em 20 Estados-Membros (EM), a maioria dos inquiridos
concorda com esta afirmação, enquanto em 14 dos EM a maioria absoluta dos cidadãos inquiridos apoia
um maior orçamento comunitário.
Quando questionados sobre quais
as áreas que deveriam sair beneficiadas pelo aumento do Quadro Financeiro Plurianual, mais de metade
dos participantes (54%) afirma que
a saúde pública deve ser uma prioridade, seguida pela recuperação económica e novas oportunidades para
as empresas (42%), alterações climáticas e proteção ambiental (37%)
e emprego e assuntos sociais (35%).
Para os inquiridos de 18 países, incluindo Portugal, a saúde pública é
a prioridade principal de investimento. Comparativamente ao último inquérito, conduzido em junho
de 2020, as alterações climáticas e o
ambiente sobem agora ao top três
das prioridades ao nível da UE, remetendo o emprego para quarto lu-

gar.
Um indicador chave do estudo
aponta para a preocupação dos cidadãos europeus com os impactos diretos na sua situação financeira pessoal desde o início da pandemia.
Uma ampla maioria de cidadãos teme um impacto direto da pandemia
na sua situação financeira pessoal ou até já o sofreu: 39% dos inquiridos confessam que a crise da COVID-19 já teve impacto direto no
seu salário pessoal, enquanto 27%
antevê um impacto semelhante no
futuro.
Apenas 27% dos cidadãos espera
que a situação gerada pela COVID-

19 não tenha impacto no seu orçamento pessoal. Em 20 países, a
maioria dos participantes afirmam
que a crise atual já atingiu o seu orçamento pessoal. Em Portugal, 45%
dos cidadãos afirma que a crise
atual já impactou o seu orçamento
pessoal e 31% espera que isso venha a acontecer no futuro. Apenas
15% dos portugueses considera que
a crise não terá qualquer impacto na
sua situação financeira pessoal.
Referir que a publicação do relatório completo deste inquérito, incluindo o conjunto de dados completo, está agendada para o início de
novembro de 2020.

Destaque
RELATÓRIO REVELA QUE CIBERATAQUES ESTÃO
A TORNAR-SE MAIS SOFISTICADOS, DIRECIONADOS
A Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA) publicou, no dia 20 de outubro, o seu relatório anual que resume as
principais ciberameaças encontradas entre 2019 e 2020. O relatório revela que os ataques estão em constante expansão, tornando-se mais sofisticados, direcionados, generalizados e muitas vezes não detetados, e que, na sua maioria, a motivação é
financeira.
Há também um aumento da mistificação da interface (phishing), do spam e dos ataques específicos nas plataformas de redes sociais. Durante a pandemia de coronavírus, a cibersegurança
dos serviços de saúde foi contestada, e a adoção de regimes de
teletrabalho, de ensino à distância, de comunicações interpessoais e de teleconferência também alterou o ciberespaço.
A União Europeia está a tomar medidas firmes para reforçar as
capacidades em matéria de cibersegurança: irá atualizar a legislação no domínio da cibersegurança, com uma nova Estratégia
para a Cibersegurança que deverá ser adotada até ao final de
2020, e está a investir na investigação e criação de capacidades
em matéria de cibersegurança, bem como na sensibilização para
as novas ameaças e tendências cibernéticas, nomeadamente
através da campanha anual do mês da Cibersegurança.

INTEROPERABILIDADE DA UE: PRIMEIRAS APLICAÇÕES
DE ALERTA E RASTREIO LIGADAS AO SISTEMA
A fim de explorar plenamente o potencial das aplicações de
alerta e rastreio de contactos com vista a quebrar a cadeia de infeções pelo coronavírus além-fronteiras e de salvar numerosas vidas, a Comissão Europeia, a convite dos Estados-Membros, criou
um sistema à escala da União Europeia para assegurar a interoperabilidade das várias aplicações (um «serviço de acesso»).
Após uma fase-piloto bem sucedida, o sistema entrou no dia 19
de outubro em funcionamento com a primeira vaga de aplicações
nacionais ligadas entre si através deste serviço: a Corona-WarnApp da Alemanha, o COVID tracker da Irlanda, e o Immuni da Itália.
No seu conjunto, estas aplicações foram descarregadas por cerca de 30 milhões de pessoas, o que corresponde a dois terços de
todos os descarregamentos de aplicações na UE.

COMISSÃO EUROPEIA LANÇA “LEVEL(S)”

Oportunidades
ESTÁGIO - ANÁLISE DO MODELO ADAM | CCI
Programa de estágio em Análise do Modelo ADAM, no Departamento de Riscos de Acidentes Graves. A duração do estágio é de 5
meses, a começar em dezembro de 2020. Familiaridade comprovada com modelos de dispersão atmosférica e dinâmica de fluidos. Fluência em inglês (B2). A candidatura a um estágio no Centro começa com o registo no Sítio Internet ECAS (ver processo de
candidatura). Data limite: 10 de novembro 2020
Para mais informações consulte: http://bit.ly/CIEDM153
ESTÁGIO - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS | ECHA
Programa de estágio na Unidade de Assuntos Jurídicos, de duração de 6 meses, a começar em março de 2021. Licenciatura em direito e conhecimento da legislação da UE; fortes capacidades analíticas e de pesquisa. Fluência em inglês.
A bolsa mensal é de aproximadamente de 1 300 EUR.
Áreas de conhecimento: Direito Data limite: 08 de novembro 2020
Para mais informações consulte: http://bit.ly/CIEDM154

Oportunidades
EURES*
ALEMANHA - TÉCNICOS DE SISTEMAS DE AQUECIMENTO
E AR CONDICIONADO
Empresas alemãs procuram Técnicos de Sistemas de Aquecimento
e Ar Condicionado (M/F) com experiência e conhecimentos de inglês e/ou alemão.
Para mais informações consulte: http://bit.ly/euresjob59

A Comissão Europeia lançou oficialmente no dia 15 de outubro,
a classificação “Level(s)” — o Quadro Europeu para os Edifícios
Sustentáveis — estreitamente associado aos objetivos do Pacto
Ecológico Europeu para um setor da construção sustentável, e no
âmbito das ações descritas no novo Plano de Ação para a Economia Circular e na Estratégia para uma Vaga de Renovação. Contribui para a iniciativa da presidente von der Leyen de uma nova
Bauhaus Europeia.
O Level(s) é um instrumento importante para ajudar os arquitetos, os construtores e as autoridades públicas a desempenharem
o seu papel, melhorando os edifícios em que vivemos, estudamos
e trabalhamos.

PARTICIPE
(*) As oportunidades acima referenciadas encontram-se registadas e publicadas
no site iefponline. Para se inteirar sobre o perfil pretendido e condições oferecidas,
bem como, a forma de candidatura consulte em www.iefp.pt/ eures - DESTAQUES,
clicando em “saiba mais” de cada oportunidade.

Participe na consulta e debate na
Internet destinado a todas as pessoas que se interessam pela tomada
de decisões na Europa.
http://bit.ly/consultasUE
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Opinião
Escreve quem sabe

JOANA SILVA Técnica Superior de Educação e Formação

Escolha as suas batalhas

H

á um ditado popular que refere
que a “cisma é pior do que uma
doença”. Pensar “muito”, faz mal.
É inevitável, não pensarmos nas situações
menos positivas que nos acontecem diariamente. Problemas que não se circunscrevem apenas à “esfera” trabalho. No
decorrer do dia é mais fácil conseguir-se
abstrair das situações que incomodam independentemente de se estar mais ou menos stressado/a. Assim, já no regresso a
casa, e fazendo uma retrospetiva e análise
do dia tendemos a auto-centrar e a ficar
nervosos/as devido ao pensamento em
afazeres que já deveriam estar prontos,
também a lembrança imediata da forma
como determinada pessoa abordou em
determinado local (porque há pessoas
que tem humores muito difíceis)”, e todas
as situações previstas e não realizadas e
até as situações não planeadas que surgeme que há resolver. Todavia é período de
descanso, nomeadamente à noite que uma
sintomatologia ansiosa e nervosa prevalece. É nesta fase do dia que deveríamos estar mais relaxados mas não acontece.
Desgastamo-nos com esses pensamentos
automáticos (memorias ativas que não

desejamos pensar, mas que inevitavelmente o nosso cérebro ativa ) e acaba-se
por não descansar devido às preocupações. Caracteriza-se por um mau-estar generalizado que passa por um misto de
emoções (cada caso é um caso), sensação
de medo no sentido “E agora o que faço?”, paralisado/a em tomar decisões ,
por exemplo “Converso ou não converso?”, stressado/a, hiperventilação ( respirar de forma rápida e a respiração não
sendo adequada cria a ilusão de uma dificuldade respiratória “falta de ar” que com
o stress torna-se mais evidente), sensação
de cansaço mental, cansaço físico, sensação de aperto, vontade de não fazer nada,
dificuldade em dormir, compulsão alimentar entre outros sinais. Tudo isto, são
sintomas de ansiedade. Em primeiro lugar convém perceber que não adianta se
desgastar emocionalmente nesse período,
porque durante a noite não se resolve problemas. Pode sim , pensar no “melhor caminho ou decisão” mas por um curto espaço de tempo. Passar sem dormir é que
não. Uma boa notícia é que a maior parte
destes problemas e dificuldades do dia-àdia resolvem-se sozinhos e portanto “cis-

mar” não é o caminho. Pense, quantas vezes, se chateou com o seu chefe e durante
a noite mal dormiu, e no dia seguinte, o
seu chefe abordou-o normalmente?
Quantas vezes, teve de entregar algo dentro do prazo e não consegiu e a situação
bem explicada e a “quem de direito” acabou por não lhe trazer complicações? Isto
porque nem sempre as situações se devem resolver na hora. Os problemas também tem o seu timings. Então porque sofre? Um aspeto a realçar , hà situações
que estão ao alcance outras não. Certamente que conhece a expressão popular,
“Acordar mais cansado do que o que se
deitou”. Esta expressão refere-se ao cansaço mental fruto de pensar em demasia
nos problemas. Infelizmente não temos
um botão que nos permite desligar o pensamento de memórias, no entanto, existem algumas estratégias. A primeira passa
por ocupar a sua mente. Quanto mais ativo/a estiver nos seus afazeres, automaticamente relegará para segundo plano as
memorias que lhe causam stress. Se o
problema estiver relacionado com algum
projeto do trabalho, há que dedicar primeiro “um tempo” a si, até ficar ou sentir-

se bem. Porque o trabalho flui melhor
quando se está mais calmo/a. A título de
exemplo, suponha que tem de fazer um
relatório e está ansioso porque não consegue escrever, pois as ideias não fluem.
Disfrute de um dia só para si e no dia seguinte inicia o relatório. Vai perceber que
se sentirá diferente. Sente-se com medo?
Nada como dividir as preocupações e
sentimentos com um/a amigo/a de confiança. A amizade também é outro lado do
amor. Partilhar as angústias com um/a
amigo/a é um verdadeiro ansiolítico emocional. Já lhe aconteceu certamente falar
e até se rir e esquecer-se por completo do
problema que originou o telefonema.
Zangou-se ou chateou-se com alguém? É
simples. Converse. Exponha o seu ponto
de vista. Uma conversa franca e honesta é
a matriz das relações humanas. Não é por
reconhecer ou tomar a iniciativa que o/a
faz “menos pessoa”, muito pelo contrario,
é ter personalidade. A vida pode parecer
uma “luta”, mas não é de todo, há sempre
um caminho a seguir, mesmo que nem
sempre o vejamos. Escolha as suas batalhas.

Reuniões
O verbo “reunir” pode ser
transitivo direto (reunir) ou pronominal (reunir-se). Todavia, a
escolha de um ou de outro obedece a regras gramaticais claras, mas muitas vezes esquecidas.
Uma busca rápida pelas páginas dos jornais (apenas da última semana) permite-me encontrar frases como “Macelo
Rebelo de Sousa reuniu com os
municípios algarvios” (Diário
de Notícias, em https://bit.ly/
34mB1PS, acedido em 23-102020); “Primeiro-ministro reuniu com autarcas (Observador,
em https://bit.ly/37GeC1Q ,
acedido em 23-10-2020); “A
comissão dá conta que reuniu
com a Ordem dos Médicos”

(Público, em https://bit.ly/3
mfWgZG, acedido em 23-102020).
Conjugado pronominalmente
(reunir-se) o verbo significa
“juntar-se; agregar-se; agruparse” (Infopédia) e rege a preposição “com”. Assim, as frases
acima citadas deveriam ter sido
escritas da seguinte forma:
“Macelo Rebelo de Sousa reuniu-se com os municípios algarvios”; “Primeiro-ministro reuniu-se com autarcas; “A comissão dá conta (de) que se reuniu com a Ordem dos Médicos”.
Desculpem fugir ao tópico,
mas não podia deixar de referir
que a última frase enferma de
outro erro de regência. Não de-

CRISTINA FONTES
Professora de Português

Escrever e falar
bem Português

vemos dizer “dá conta que”,
mas sim “dá conta de que”, pois
“alguém dá conta de alguma
coisa”.
Reparem que nas três frases
são diferentes entidades que se
juntam (Macelo Rebelo de Sou-

sa + municípios algarvios; Primeiro-ministro + autarcas; A
comissão + a Ordem dos Médicos).
No entanto, se quem se reúne
pertence ao mesmo grupo, o
verbo “reunir-se” não rege a
preposição “com”. Por exemplo: “O Governo reuniu-se para
discutir o Orçamento.”; “Os
professores reuniram-se na sala
de diretores de turma.”; “A Associação de Estudantes reúnese todos os meses.”
Usado como verbo transitivo
direto, exigindo um complemento direto, “reunir” tem vários significados e não rege
qualquer preposição: “1.unir de
novo; 2. juntar (aquilo que se
encontra disperso); agrupar; 3.

ligar; prender; 4. aliar; 5. juntar
(um grupo de pessoas); convocar; congregar; aglomerar;
6. Aproximar; 7. angariar” (Infopédia).
Vejamos os exemplos: “o Pedro reuniu todos os seus amigos
para o seu aniversário.”; O diretor reuniu os alunos para lhes
comunicar as regras de funcionamento.”; “Os alunos reuniram esforços para limpar o
rio.”; “Reuni todas as minhas
notas numa pasta”.
Tenhamos em atenção, pois, a
forma como convocamos a nossas reuniões, mas nunca deixemos de escrever com medo de
errar. Errar faz parte. A única
maneira de não errar é não escrever.
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Opinião
ideias

ARTUR COIMBRA Investigador

Um perigo permanente para a Humanidade

1.

Estamos a pouco mais de uma semana das cruciais eleições para a
Presidência dos Estados Unidos
da América. Um acto eleitoral que se rege
por um sistema de votação absurdamente
complicado para os padrões de uma democracia ocidental (em que a cada eleitor
corresponde um voto directo, que soma
para ditar o vencedor), do qual resulta que
nem sempre ganha o sufrágio o candidato
que obtém o maior número de votos no
cômputo global. Há quatro anos, Trump
averbou menos 2,8 milhões de votos que
Hillary Clinton e mesmo assim venceu
surpreendentemente as eleições.
As eleições americanas não importam
apenas ao eleitorado estadunidense, o que
nos deixaria certamente descansados. Todavia, pelo poderio e influência dos Estados Unidos a diferentes níveis (económico, militar, estratégico), interessam a
todos os cidadãos do mundo, onde quer
que se encontrem. Daí o justificado relevo que a comunicação social tem dispensado ao tema.
As eleições para a Presidência dos Estados Unidos interessam-me, porque mexem com o equilíbrio geoestratégico
mundial, porque daí podem resultar decisões que põem em causa a vida dos homens e mulheres que habitam o planeta.
Em confronto vão estar o actual presidente, o trauliteiro e fanfarrão Donald
Trump, que é mais que conhecido pelas
piores razões, que já fez mais mal que
bem ao mundo em apenas quatro anos de
mandato. Do outro lado, o candidato democrata Joe Biden, que foi vice-presidente de Barack Obama de 2009 a 2016 e que
garante ao mundo um comportamento
moderado, civilizado, contemporâneo,
demonstrando um conhecimento mais
aprofundado dos dossiês e uma postura
digna de um estadista, aberto ao mundo e
à globalização. Se o mundo pudesse votar
nas eleições americanas, seguramente
elegeria Biden, por todas as razões que
nos levam a condenar o comportamento
errático, delirante, louco, quantas vezes
mais do domínio da psiquiatria que da política.
De Trump já se conhece o pior, que melhor, algo positivo, é coisa que o homem
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não parece alimentar.
No seu mandato, fez questão de retirar
os Estados Unidos do Acordo de Paris,
sobre a defesa do ambiente; faz gala de
ser negacionista das alterações climáticas,
quando todo o mundo e toda a ciência não
têm a mínima dúvida sobre o aquecimento global; atacou desbragada e injustamente a Organização Mundial de Saúde,
a propósito da pandemia; não suporta a
mínima crítica ou que alguém lhe faça
frente, ainda que com razão; apenas vive
e convive bem com um clima permanente
de guerrilha, interna (contra os democratas, ou os activistas anti-racistas) e externa, sobretudo com a China (que ataca em
permanência, mas onde tem bons negócios e onde paga imensamente mais impostos que no seu próprio país), que a sua
estúpida acção acaba por elevar economicamente a primeira potência mundial. A
turbulência, o ataque, a violência, o embuste, a mentira, a prepotência, a subserviência são os elementos que incorporam
o seu habitat natural. É um terrorista execrável, a seu modo. Não com bombas, ou
armas, mas com insistentes tweets, pejados de veneno, aldrabices, manipulações
da verdade. É um torpe incendiário, provocador, misógino, racista dos piores. Entre o respeito pelas minorias étnicas e a
defesa da violência policial que mata inocentes, ele escolhe a brutalidade e desculpa o crime, sobretudo se exercido sobre
negros e afro-americanos.
Foi acusado, com provas fundadas, de
abuso de poder e obstrução do Congresso,
mas no início deste ano os seus correligionários do Senado não o deixaram ir
embora, como deveriam, até porque 2020
é o símbolo esclarecedor do seu fracasso
como político, no caso do combate à pandemia, que desvalorizou desde o início.
Porventura, teria poupado a vida a muitos
dos 220 mil mortos que condenou com a
sua inconsciência e a sua incompetência
reconhecida.
O que dele diz quem com ele trabalhou
ainda recentemente, e que deixou de o suportar, é revelador do estado de confusão
mental do personagem, que tem um discurso, quando improvisa, de uma criança
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ponsável dos serviços de informação da
Casa Branca, refere: “Para ele, uma mentira não é uma mentira. É simplesmente o
que ele pensa. Não consegue distinguir
entre a verdade e a mentira”.
É considerado irracional, irreflectido,
totalmente autocentrado e obcecado com
a sua imagem, incapaz de trabalhar em
equipa ou de ler documentos ou de tomar
decisões com base na ponderação e análise de dados e factos.
O ex-secretário da Defesa, James Mattis, é de opinião que Trump não tem capacidade para exercer o cargo presidencial,
é "perigoso" e "não tem bússola moral".
Após o primeiro debate televisivo entre
os candidatos de há umas semanas, alguém escreveu: “Os debates de Trump
nunca são ou serão sobre políticas e sim
sobre propaganda, diversão e insulto. Um
debate é uma troca de ideias, de propostas
e de argumentos e Trump é escasso em todos estes bens. O arsenal palavroso dele é
um amálgama de ofensas, provocações e
afirmações de potestade, quase todas falsas. Assim, o respeito está ausente e o
caos garantido, e caos é o pântano onde
floresce esta planta carnívora”.
Trump é tudo, menos democrata. Tudo,
menos tolerante e respeitador. Basta ver a
forma como trata Biden, de “criminoso” e
que “deveria estar na prisão”, certamente
vendo-se ao espelho. Pelo mal que tem
feito à Humanidade, Trump é que deveria
estar atrás das grades. E como trata os
seus colaboradores e ex-colaboradores,
amesquinhando-os, desrespeitando-os,
num comportamento grosseiro, ordinário,
reles. Cria todo um ambiente de ameaça
aos eleitores, sobretudo democratas, mobilizando os seus capangas pelos diversos
estados para atemorizar quem já votou
antecipadamente e quem vai votar. Ostensivamente, cobre a violência e o crime,
por palavras e acções. E, por fim, ainda
acena com o cenário do caos: o de não
aceitar os resultados eleitorais, se não lhe
forem favoráveis. A extrema direita está
do seu lado, como o Senado e o Supremo
Tribunal federal, onde conseguiu fabricar
uma maioria, que pode ser determinante
para declarar o vencedor das próximas
eleições, no caso de haver contestação e
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recursos. Há quem alerte até para uma
guerra civil, ou para a aplicação da lei
marcial, certamente para assustar os eleitores democratas, mas não deixa de ser
tragicamente irónico e revelador do que
está em jogo e do quanto está em perigo
aquela que foi considerada a maior democracia do mundo, mas que Trump se esforçou por desmantelar, desacreditar, fazer descer ao nível da lama.
Por isso, a sua eleição representa um perigo enorme, não apenas para os americanos, mas para a Humanidade!
Por mim, voto Joe Biden, sem pestanejar sequer!!!
2. O Orçamento de Estado para 2021
tem estado na praça pública, dada a aproximação da data da sua aprovação (ou
não). O Governo de António Costa, descartada a direita, tem dramatizado, à esquerda, junto dos seus anteriores comparsas da geringonça, o PCP e o BE,
suplicando quase o seu voto para que o
documento passe (os comunistas vão abster-se na generalidade). A lavagem de
roupa suja na comunicação social tem sido um espectáculo pouco edificante para
todas as partes.
Compreendem-se as razões do PCP e do
BE. A sua colagem ao Governo só lhes
tem alienado votos. Partidos de protesto,
do sindicalismo e da “rua” têm mais a ganhar que a perder com o vender caro o
peixe dos seus votos no Parlamento.
O que ressalta do que se tem visto e ouvido, e que certamente vai acabar por resultar na aprovação do OE2021, dada a
qualidade negocial de António Costa, é
que mal andou este em não fazer há um
ano um acordo de incidência parlamentar,
como se impunha, com um dos partidos
que lhe garantisse a maioria.
Assim, todos os anos, por esta altura, teremos o espectáculo miserável de um Governo a mendigar os apoios dos partidos à
esquerda, que se fazem cada vez mais caros e não vão já em cantos de sereia, nem
em ameaças despropositadas.
A bem da estabilidade política, escusávamos de ter chegado aqui, desta maneira.

Nota: Os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
NOTICIÁRIO: Lusa.
Estatuto editorial disponível na página da internet em www.correiodominho.pt
ASSINATURAS
assinaturas@correiodominho.pt
ISSN 9890; Depósito legal n.º 18079/87; Registo na ERC n.º 100043;
DISTRIBUIÇÃO: VASP
IMPRIME: Naveprinter, Indústria Gráfica do Norte, SA. Lugar da Pinta, km7,5.
EN14 - Maia. Telef: 229411085. Fax: 229411084
TIRAGEM 8 000 exemplares
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Livros
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1

A TERCEIRA ÍNDIA IRIS BRAVO

6

É URGENTE AMAR PEDRO CHAGAS FREITAS

OFICINA DO LIVRO

2

DORMIR NUM MAR DE EST... CHRISTOPHER PAOLINI ASA

CULTURA

7

FOI SEM QUERER QUE TE QUIS RAUL MINH’ALMA

PRESENÇA

3

ATÉ SEMPRE MEU AMOR LESLEY PEARSE

LEYA

8

AS PLANTAS E OS PORTUGUESES LUÍS CARVALHO VASP

4

A SICILIANA SVEVA CASATI MODIGNANI

PORTO EDITORA

9

ENCONTRA-ME EM ITÁLIA ELISABETH ADLER

5

OS SEGREDOS DA CASA DA PRAIA NORA ROBERTS BERTRAND

10 A RAPARIGA QUE VIVEU DUAS VEZES DAVID L.

NOVIDADES

LEYA
LEYA

A NÃO PERDER

A Terceira Índia

O Jogo de Ripper

AUTORA Iris Bravo
EDITORA Cultura

AUTORA Isabel Allende
EDITORA Porto Editora
Indiana e Amanda Jackson sempre se apoiaram uma à outra. No entanto, mãe e filha não poderiam ser mais diferentes. Indiana, uma bela terapeuta holística, valoriza a bondade e a liberdade de espírito. Há muito divorciada do pai de Amanda, resiste a comprometer-se em definitivo com qualquer um dos homens que a deseja: Alan, membro de uma família da elite de
São Francisco, e Ryan, um enigmático ex-navy seal marcado pelos horrores da guerra.
Enquanto a mãe vê sempre o melhor nas pessoas, Amanda sente-se fascinada pelo lado obscuro da natureza humana.
Brilhante e introvertida, a jovem é uma investigadora nata, viciada em livros policiais e em
Ripper, um jogo de mistério online em que ela participa com outros adolescentes espalhados
pelo mundo e com o avô, com quem mantém uma relação de estreita cumplicidade.
Quando uma série de crimes ocorre em São Francisco, os membros de Ripper encontram terreno para saírem das investigações virtuais, descobrindo, bem antes da polícia, a existência de
uma ligação entre os crimes. No momento em que Indiana desaparece, o caso torna-se pessoal, e Amanda tentará deslindar o mistério antes que seja demasiado tarde.

DESTAQUES

A praia das pétalas rosa

A Rapariga Invisível

AUTORa Dorothy Koomson
EDITORA Porto Editora

AUTOR Carlos M. Queirós
EDITORA Cultura

Todas as histórias de amor sofrem reviravoltas. Depois de 15 anos de um
grande amor e um casamento perfeito, Scott, marido de Tamia, é acusado
de algo impensável. De repente, tudo
aquilo em que Tamia acreditava - amizade, família, amor e intimidade - parece não ter qualquer valor. Ela não
sabe em quem confiar...

Agosto, Hospital de S. João. Rafael Castro
está a ser operado a um tumor cerebral.
Nos últimos dias, a pequena Eva, uma
criança que só ele vê e ouve, como se um
sonho lhe tomasse as faculdades mentais, tem sido uma companhia constante. A menina deu-lhe uma missão: salvar
Rita Lemos, a mulher que estava em coma havia cerca de dois anos...

Os Pilares do Céu

Uma Janela com Vista
Sobre os Telhados

AUTOR Tom Pugh
EDITORA Alma dos Livros
No início do século XV, a vida na Europa
era sustentada por um sistema de crenças
que se manteve inalterado durante milhares de anos. O longo monopólio da Igreja
sobre o conhecimento foi apenas quebrado na primeira metade do século, quando
se redescobriu os trabalhos de Lucrécio e
Platão. As ideias contidas nas suas obras
desempenharam um papel fundamental
na libertação de uma onda de pensamento.

AUTORA Suzanne Kelman
EDITORA Planeta
1941, Amesterdão está ocupada pelos
nazis. Uma inesquecível história de amor,
esperança e traição, e um testemunho da
coragem da Humanidade nos dias mais negros da História. Baseado na incrível história verídica de um holandês que contraiu
uma doença mortal propositadamente para salvar a vida de um judeu que escondia no sótão da sua casa em Amesterdão.

Sofia tem 32 anos, é professora num colégio em
Lisboa e casada com um
arquiteto de uma família
nobre ribatejana.
Ele conservador e ela liberal, não tinham nada em
comum quando se apaixonaram numas férias de verão dez anos antes. Viveram um namoro feliz
seguido de um casamento
de sonho, desgastado pela
sua obsessão por uma gravidez.
Quando descobre que foi traída, Sofia aceita uma proposta para
substituir a sua mentora e viaja para o interior de Moçambique.
Disposta a viver aventuras, envolve-se com Alex, um homem que
a atrai, apesar dos seus modos secos e do pressentimento de que
lhe esconde algo.
Corajosa e determinada, Sofia irá descobrir tudo aquilo de que é
capaz, incluindo arriscar a sua vida.

A Siciliana
AUTORA Sveva Casati
Modignani
EDITORA Porto Editora
Ela era uma “donna d’onore” de uma das famílias
mais poderosas da Cosa
Nostra, o braço da Máfia
em Nova Iorque… Numa
pequena vila siciliana, um
jornalista pede uma entrevista a uma freira enigmática: ela é Nancy Pertinace,
outrora figura pública de
Nova Iorque e candidata a
mayor da cidade. Ao longo de vários dias, Nancy fará revelações
surpreendentes sobre o seu passado e sobre os motivos que a levaram a refugiar-se nos confins daquela ilha. Porém, nem sempre o que é revelado é absoluto e há mais sombras no seu presente do que se possa imaginar...
Sveva Casati Modignani assina aqui um romance empolgante,
que foi já foi adaptado à televisão.
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‘A TERCEIRA ÍNDIA’ = 17,96 €
‘A SICILIANA’ = 10,62 €
‘O JOGO DE RIPPER’ = 13,16 €

24 Publicidade

25 de Outubro 2020 correiodominho.pt

correiodominho.pt 25 de Outubro 2020

Publicidade 25

9 Terr
e aço de uso exclusivo
9 Último andar
9 No centro da cidade

9 T3 como Novo
9 Cozinha mobilada
e equipada

AMI 7630

9 Garagem p/ 3 carros

Go
onçalo Silva

www.florestaimobiliaria.pt
Rua do Taxa n.5 ʹ S. Vitor
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

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

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

PRECISA-SE PARA O SUL DE FRANÇA
• Trolha com experiência para remodelações
• Precisa-se Homem de Pladur
- Contrato de 6 meses
- Damos apartamento
Tlm. 967 878 478
e-mail: meubles.martins@wanadoo.fr

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

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

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

TABACARIA
CENTRAL

Central de Camionagem
Braga
RECEPCIONAMOS
TODOS OS DIAS
O SEU PEQUENO ANÚNCIO

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€
FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS

ARRENDA-SE
APARTAMENTO T2+1
COM LUGAR DE GARAGEM
S. VÍCTOR
PREÇO : 350,00€

* 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!!

“Correio do Minho”, 25/10/2020

Cartório Notarial de Setúbal

NOTÁRIA

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

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

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

Maria Teresa Oliveira

Sito na Avenida 22 de Dezembro nº 21-D em Setúbal
Certifico, para efeitos de publicação que no dia dezasseis
de outubro de dois mil e vinte, neste Cartório, foi lavrada uma
escritura de justificação, a folhas 63 do livro 385 – A, de escrituras diversas, na qual Custódio Fernando Pereira da Silva e
mulher Isabel Maria Dias da Palma Canal da Silva, residentes na Rua Florbela Espanca, lote 2, Penalva, Santo
António da Charneca, Barreiro, NIFS 110601467 e 110601459,
justificaram a posse, invocando a usucapião, dos seguintes
imóveis:
a) Prédio Rústico, composto de bouça da Pedreira, Mato e
Pinheiros, que confronta do norte e poente com António José
de Almeida, do sul com a Estrada Nacional, nascente com
Manuel da Silva inscrito na respectiva matriz sob o artigo 408;
b) Prédio Rústico, composto de bouça do poça da Veiga, de
Mato, que confronta do norte com Conceição Pinheiro,
herdeiros e outro, do sul, nascente e poente caminho da Veiga
à Veiga, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 1073;
c) Prédio Rústico, composto de Leira do Carreiro, de cultivo
com cinco Uveiras, que confronta do norte sul e poente com
José Maria Pereira, nascente com Caminho da Veiga das
Junhas, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 1105; Todos
sitos em Torre, na União das Freguesia de Esqueiros,
Nevogilde e Travassos, concelho de Vila Verde e ainda por
descrever na Conservatória do Registo Predial de Vila Verde.
Está conforme.
Cartório Notarial sito na Avenida 22 de Dezembro número
21-D em Setúbal,

16 de outubro de 2020.
A Notaria,
Conta registada sob o número 2308.
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EMPILHADOR
NISSAN 2.5T

RENAULT PREMIUM
26T-340 COM GRUA

confiança e credibilidade
910 829 639

AUTOMÓVEIS | EMPILHADORES | CAMIÕES
Rua 2 Lugar da Estrada s/n. 4730-459 Vila de Prado
(junto as piscinas)
EMPILHADOR
KOMATSU 80 D

www. rolarverde.com

CANTER 3.9
COM GRUA
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Publicidade 29
www.vciautomoveis.pt

LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA

Audi-A4-TDI-2013
104649Kms - 140cv 17.750€

BMW x3 2.0d - 184cv-2013
204052Kms - 20.500€

Mercedes GLK 220CDI-2014
170cv-245134Kms-23.000€

Volvo XC60 draivE 2.4dcc - 2010

Opel Astra Sport Tour 1.7 CDTI
2011 - 188891Kms - 9.300€

Peugeot 206 1.4 HDI-2003
313.784 Kms 2.600€

184cv - 176391Kms - 17.000€

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

Alfa Romeo Mito 1.3 JTD GPS Sportiva
2011 - Diesel - €7.750ou €134/mês

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

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

PUMA ST-LINE ECOBOOST MHEV
HYBRID 2020 – 21.950,00€
VIATURA SERVIÇO MENOS DE 3.000KMS
7 ANOS DE GARANTIA

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

Opel Corsa 1.3 Cdti EcoFlex Enjoy
2013 - Diesel - €7.900 ou €117/mês

correiodominho.pt 1 de Setembro 2016
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Agenda
Palavras Cruzadas

Publicidade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

08:00 Bom Dia Portugal
Fim de Semana
10:30 Eucaristia Dominical
11:35 Altitude - A Natureza
Da Serra da Estrela
12:33 Unidos ao Clube
13:00 Jornal da Tarde
14:22 Faz Faísca
15:07 Portugueses Pelo Mundo
- Comunida
15:45 O Leão da Estrela
- Minissérie
18:14 Sons do Minho
- Tertúlia à Desgarrada
19:59 Telejornal
21:23 The Voice Portugal
01:02 Julieta, Nua
02:45 Faz Faísca
03:30 Catástrofes Mortíferas

14:44
14:54
15:00
17:14
17:41
18:08
18:57
19:47
20:31
21:30
21:50
22:10
00:02
01:14
01:55
02:28
03:32

O Corpo Humano
Folha de Sala
Desporto 2
Caminhos
70x7
Encontra-me em Paris
Degrassi
Vamos à Descoberta
Candice Renoir
Jornal 2
Página 2
Sanditon
John Williams
Ao Vivo em Viena
Janela Global
Antes de Mim
Cinemax
Euronews

SIC

TVI

05:30 Os Malucos do Riso
06:30 Marvel's Spiderman
07:00 Os Guardiões da Galáxia:
Missão Evasão
07:45 Uma Aventura
09:00 Olhó Baião!
12:00 Vida Selvagem
13:00 Primeiro Jornal
14:15 Fama Show
15:00 Domingão
20:00 Jornal da Noite
21:30 Isto É Gozar
Com Quem Trabalha
23:15 O Noivo é Que Sabe
01:30 Cinema

05:45
06:15
06:45
07:45
10:00
11:00
12:30
13:00
14:00
19:57
22:45

Os Batanetes
Todos Iguais
O Bando dos Quatro
Diário da Manhã
Querido, Mudei A Casa!
Missa - Peniche
Mesa Nacional
Jornal da Uma
Somos Portugal
Jornal das 8
Big Brother - A Revolução
- Gala
01:00 Big Brother - A Revolução
- Ligação à Casa
02:30 A Outra

Publicidade

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS 1 – objectar; travessão. 2 - mancos; receiam.
3 - produz; pico. 4 - ente; vertentes. 5 - limão; modo. 6 - tua;
torturar; prova. 7 - quadras; curioso. 8 - vendido; grito. 9 - corta; berço. 10 - margens; querida. 11 - se-parou; clima.
VERTICAIS 1 – oposto; então. 2 - chispe; data; após. 3 - executa; bravo. 4 - coisa; flecha; mais. 5 - matreiros; tal.
6 - cerrado. 7 - parcela; achata. 8 - popa; cessa; go-vernanta.
9 - armar; suportar. 10 - tovacas; louco; que. 11 - casuar; lágrimas.

Sudoku
ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

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

8

7

6
2

labhilariolima@mail.telepac.pt

5

1

3

FARMÁCIAS

8

3

8

AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124

CABECEIRAS DE BASTO
MOUTINHO T. 253 662 247

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

7

2

1

Praça do Comércio, 47

Largo da Boavista

Praça Guilherme de Abreu, 61

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
MODERNA T. 253 834 450

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

6

4

5

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

3

FAFE
SOUSA ALVES T. 253 599 335

ARCOS DE VALDEVEZ
LAPA T. 258 515 134

PONTE DE LIMA
SÃO GONÇALO T. 258 931 043

7

R. Serpa Pinto, 2

Largo da Lapa

Edífício da Rotunda Lote 1 Fração A

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CAMEIRA T. 252 323 819

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
SÃO DOMINGOS T. 258 822 699

Praça Dona Maria II, 1096

Praça Conselheiro Silva Torres

Largo de São Domingos 54

GUIMARÃES
AVENIDA T. 253 521 122

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

Lg. da Porta Nova, 27

BRAGA
LAMAÇÃES T. 253 617 824
Av. Dr. António Palha, 37

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

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

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

Av. Dom João IV, 593

Praça da República, 92

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
PEREIRA & BARRETO T. 251 652 252

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

R. Conselheiro João Cunha, 45

3

1

9

7

7
5

4

2

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Publicidade

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

Colombiana
Peludinha, peito XL.
Atendo sem pressas.
Oral guloso, 69 + acessórios.
Adoro minete.

913 639 564

961 978 920

Cabritinha
de volta
das 8 às 19 horas

918 595 077

Publicidade 31

Menina só
Massagem em marqueza,
pré-desportiva, reflexologia nos pés,
pedras quentes, brincadeiras escaldantes, acessórios, duche, menina
bonita e elgante, sexy. 24 horas.
Local discreto.

925 751 527

Portuguesa

Africana

Oral ao natural até ao fim.
Botão de rosa + 69
e espanholada.
2.ª oportunidade

1.º vez, 20 anos.
Oral até ao fim.
Corpo elegante, peito XXL.
Adoro minete. Filme porno.

918 585 693

Braga Super
novidade
BIA LOIRA
25 ANOS
Ola meus
amores
cheguei hoje.
Espero por você

964 131 762

India
Mulher diferente
com massagem relaxante.
Local discreto
e com muito higiene.

964 458 054

910 403 606

JOGOS
Segunda 19/10/20

Sorteio 42/2020

45 085
2.º Prémio 17 154
3.º Prémio 07 943
1.º Prémio

Terça 20/10/20

Sorteio 84/2020

5 6 15 37 42
*3 *4
Quarta 21/10/20

Insólito

Marca de comida
norte-americana lança máscara
com aroma a bacon
A Hormel Foods, uma marca de comida norte-americana, anunciou o lançamento de
uma máscara, designada ‘Bacon respirável’
(Breathable Bacon, em inglês). De acordo
com o USA Today, o material de protecção
individual é fabricado com uma ‘tecnologia’
que lhe permite ter o cheiro a bacon.
“Estamos constantemente focados na

Jenna
Hoskins
A modelo deu o bom
dia aos seus fans de
forma muito sensual
e que os levou a
deixar, mais uma vez,
uns milhares de ‘likes’
nas suas redes sociais.

inovação - de novos produtos a marketing e
distribuição - tudo para oferecer maneiras
novas e empolgantes de experimentar e
desfrutar o Black Label Bacon”, afirmou o
gerente Nick Schweitzer, num comunicado.
A empresa está a sortear máscaras grátis até
dia 28 de Outubro e através do site
www.breathablebacon.com. Por cada
pedido, a empresa doará uma refeição à
Feeding America, uma organização
semelhante ao Banco Alimentar em
Portugal.

Sorteio 85/2020

2 19 21 44 49
+2

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: Cavaleiro de Copas,
que significa Proposta Vantajosa.
Amor: As suas emoções estão ao
rubro. Encha a sua cara-metade de
mimos.
Saúde: Dê especial atenção aos
dentes. Coma mais maçãs e
amêndoas.
Dinheiro: Poderá receber uma nova
proposta. Está em maré de sorte.
Números da Sorte: 4, 12, 18, 25,
36, 41
Touro
Carta do Dia: Rei de Espadas, que
significa Poder, Autoridade.
Amor: Dê uma oportunidade ao
amor. Ninguém nasceu para estar
sozinho.
Saúde: Fumar mata. Largue o vício.
Dinheiro: Poderá ter de recorrer à
sua autoridade para resolver um
problema.
Números da Sorte: 7, 14, 16, 23,
38, 45
Gémeos
Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Vai passar momentos
agradáveis junto da pessoa amada.
Saúde: Evite abusar dos doces.
Ajude a prevenir a diabetes.
Dinheiro: Bom período para fazer
uma poupança. Amealhar nunca é
demais.
Números da Sorte: 12, 18, 21, 34,
36, 43

Sorteio 43/2020

Caranguejo
Carta do Dia: O Louco, que significa
Excentricidade.
Amor: Oportunidade para um novo
compromisso. Parta à aventura!
Saúde: Para aliviar a sinusite faça
vapores com camomila.
Dinheiro: Boas perspetivas a nível
financeiro. Esteja atenta.
Números da Sorte: 4, 17, 21, 29,
31, 44

76 775
2.º Prémio 19 189
3.º Prémio 59 440
4.º Prémio 79 004
Terminação 5
Série sorteada 3.ª

Leão
Carta do Dia: O Sol, que significa
Glória, Honra.
Amor: A vida afetiva está protegida.
Terá um futuro muito feliz.
Saúde: Os ossos podem andar
mais frágeis. Apanhe mais sol.
Dinheiro: Possibilidade de receber
um aumento. Irá sentir-se honrada.
Números da Sorte: 7, 18, 21, 39,
42, 45

Quinta 22/10/20

1.º Prémio

Sexta 23/10/20

Sorteio 85/2020

10 15 19 21 23
*3 *12

Sorteio 43/2020

CPD 17585
Sábado 24/10/20

Sorteio 86/2020

6 11 23 27 30
+8

Virgem
Carta do Dia: 8 de Paus, que
significa Rapidez.
Amor: O tempo passa a correr.
Dedique-se à sua família, veja os
seus filhos crescerem.
Saúde: Cuide dos ossos e
articulações, evite carregar pesos.
Dinheiro: Invista no seu futuro,
aumente os seus conhecimentos
inscrevendo-se numa ação de
formação.
Números da Sorte: 1, 18, 23, 27,
28, 46

Balança
Carta do Dia: Valete de Ouros, que
significa Reflexão, Novidades.
Amor: Se está só, o amor pode
bater-lhe à porta. Um amigo vai
fazer-lhe uma declaração.
Saúde: Acalme a sua mente
habituando-se a relaxar ao final de
cada dia.
Dinheiro: Seja mais prudente, não
gaste tanto dinheiro de forma
impulsiva.
Números da Sorte: 4, 16, 17, 38,
39, 41
Escorpião
Carta do Dia: Rainha de Paus, que
significa Poder Material.
Amor: Procure estar mais perto das
pessoas que ama.
Saúde: Use protetor solar mesmo
no Inverno. Proteja a pele.
Dinheiro: Terá poder material para
fazer uma compra que deseja há
muito.
Números da Sorte: 3, 5, 19, 23, 37,
42
Sagitário
Carta do Dia: 8 de Ouros, que
significa Esforço Pessoal.
Amor: Faça um esforço para estar
mais em casa. Podem sentir a sua
falta.
Saúde: Coma mais sopa. Ajuda a
manter o organismo saudável.
Dinheiro: Procure formas de
rentabilizar as finanças. Dinheiro
parado não cresce.
Números da Sorte: 5, 9, 13, 17, 34,
47
Capricórnio
Carta do Dia: Cavaleiro de Paus,
que significa Viagem Longa, Partida
Inesperada.
Amor: Evite cobrar do seu par
aquilo que também não consegue
fazer.
Saúde: Invista no desporto. Tornese mais saudável.
Dinheiro: Pode ter de fazer uma
viagem de trabalho. Dê o seu
melhor.
Números da Sorte: 1, 3, 17, 19, 25,
49
Aquário
Carta do Dia: 10 de Copas, que
significa Felicidade.
Amor: Pode cruzar-se com a
pessoa que idealizou para si. Esteja
atenta!
Saúde: O excesso de atividades
pode desgastá-la.
Dinheiro: Poderá ter uma alegria no
campo material. Merece tudo de
bom.
Números da Sorte: 1, 9, 20, 24, 39,
46
Peixes
Carta do Dia: O Dependurado, que
significa Sacrifício.
Amor: É provável que tenha que
fazer um pequeno sacrifício pela
sua relação. Dê para receber.
Saúde: Coma mais peixe. Ajuda a
combater o cansaço e a ansiedade.
Dinheiro: Faça ajustes ao
orçamento para não acumular
dívidas.
Números da Sorte: 7, 16, 27, 29,
34, 44

Publicidade

C
m

DOMINGO, 25 OUTUBRO 2020
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Vila Nova de Famalicão

Vizela

Cicista em estado grave após acidente

Cemitérios
fechados no dia
de Todos os Santos
O Município de Vizela anunciou em
comunicado que os cemitérios do
concelho vão estar encerrados no
dia de Todos os Santos. “Num dos
períodos mais difíceis da nossa história recente, e a entrarmos numa
segunda vaga desta pandemia,
tem-se verificado, de acordo com os
últimos dados disponíveis, um aumento do número de casos no país
(...) Assim, e apesar de inicialmente
estar prevista a abertura dos cemitérios no próximo dia 1 de Novembro, no seguimento da Resolução do
Conselho de Ministros que declarou
a situação de calamidade em todo o
território nacional continental e
atendendo à escalada do número
de infectados a, a Câmara Municipal
concertou com os presidentes de
junta de todas as freguesias do
concelho, o encerramento dos
cemitérios do município nos dias 31
de Outubro e 1 e 2 de Novembro”,
refere o comunicado enviado pela
autarquia, que acrescenta ainda que
“a Câmara Municipal de Vizela e as
Juntas de Freguesia pretendem com
a medida, assegurar o combate ao
surto e a defesa da saúde pública
para evitar a transmissão da doença
na nossa comunidade”.

Caminha

Capitania avisa
para agitação
marítima

Um ciclista de cerca de 30 anos sofreu ferimentos graves depois de
ter sido colhido por um automóvel, ao início da noite de ontem, em
Ribeirão, concelho de Vila Nova de Famalicão. O acidente ocorreu na
Estrada Nacional 14 pelas 19.16 horas quando foram alertados os
Bombeiros Voluntários Famalicenses que mobilizaram três operacionais e uma ambulância. A apoiar o socorro à vítima esteve a
equipa da viatura médica de emergência e reanimaçao (VMER) local. Para o local foi ainda accionada uma unidade de apoio psicológico do INEM. O ferido foi transportado para o Hospital de Braga.

Barcelos
Famalicão

Homem morre em colisão automóvel

Jovens realizam vigília contra
o abate de árvores centenárias

Um homem de 48 anos morreu ontem vítima de uma colisão registada entre dois veículos ligeiros na freguesia de Chorente, concelho de
Barcelos (Braga), indicou fonte do Comando Distrital de Operações
de Socorros (CDOS) de Braga. O acidente entre os dois automóveis foi
registado por volta das 13 horas. A vítima mortal era o condutor de
um dos veículos, tendo sido também registado um ferido ligeiro,
com cerca de 20 anos de idade, que foi transportado para o Hospital
de Barcelos.

Um grupo de jovens famalicenses reuniu-se junto à praça D. Maria II em vigília de luto pelas árvores centenárias derrubadas na obra de remodelação do espaço. No Facebook do
evento, a organização afirma que “o Município de Vila Nova de Famalicão cometeu um acto
intolerável no que diz respeito à requalificação do Parque Dona Maria II” referindo que “o primeiro passo para essa mesma requalificação foi o abate de diversas árvores que nenhuma
problemática causariam à sociedade”. Acrescentam ainda que “infelizmente já não é a primeira vez que este ato atroz acontece na nossa cidade”, referem os responsáveis da iniciativa.
João Alves, organizador principal, tendo nascido e vivido sempre em Famalicão e filho de
comerciantes daquela zona, recorda a sua infância e adolescência naquele lugar e refere que
“ver aquelas árvores de grande porte desprezadas daquela forma” criou nele um pouco de
revolta. Sente que ao tratar aquelas árvores desta forma o município está a passar a mensagem às crianças e jovens do concelho que elas são algo descartável e substituível, algo sem
valor. Fala ainda, do impacto visual que lhe causou ao ver aquelas árvores caídas, a ele e a todos com quem falou. “Árvores centenárias que sendo património não só ambiental mas também histórico foram abatidas sem o mínimo de esforço de as tentar enquadrar na reabilitação que se pretende fazer”, refere o comunicado da organização.

A Capitania do Porto de Caminha, órgão
local da Autoridade Marítima Nacional,
informa que se espera o agravamento das
condições meteorológicas para os próximos dias, esperando-se vento forte com
rajadas dos quadrantes de oeste, que poderão atingir os 70 Km/h, tendo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) implementado o aviso amarelo

devido a agitação marítima.
Neste sentido, desde ontem e, previsivelmente, até ao final da semana, gradualmente ocorrerá um forte agravamento da
agitação marítima, esperando-se ondulação dos quadrantes de noroeste entre 4
a 5 metros de altura, pelo que se alerta as
populações a tomar especial cuidado na
circulação junto à orla costeira.

Publicidade

O SEU PARCEIRO DE INVESTIMENTO

Rua de Santa Margarida, n.º 33
4710-306 BRAGA
Tllm.916 638 614
www.eagleperspective.pt

