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A BIBLIOTECA
É O CORAÇÃO
DE UMA ESCOLA
Município realiza um inquérito à população sobre hábitos de leitura.
Afirmar Braga como ‘Cidade Leitora’ é o objectivo.
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Destaque

UMinho com 80
casos de Covid-19
SUBIU para 80 os casos de Covid-19 reportados à
Comissão de Elaboração e Gestão do Plano de
Contingência Interno Covid-19 da UMinho.
UMINHO

| Marlene Cerqueira |

Subiu para 80 o número de casos
de infecção por SarsS-CoV-2
identificados na Universidade
do Minho e reportados à Comissão de Elaboração e Gestão do
Plano de Contingência Interno
Covid-19O número refere-se aos casos
reportados entre 2 de Outubro e
até à meia-noite de anteontem.
São mais 23 casos do que na anterior actualização, feita na sexta-feira de manhã.
A instituição salvaguarda que
“não tem sido possível contabilizar o número de casos recuperados” mas estima que “comece a
ser significativo, à luz dos critérios de alta clínica e de fim das

medidas de isolamento das pessoas com Covid-19”.
Recorde-se que a DGS actualizou recentemente a norma que
estabelece os procedimentos a
adoptar na abordagem ao doente
com suspeita ou infecção pelo
novo coronavírus. As duas principais alterações dizem respeito
à subscrição dos testes aos doentes com sintomas ligeiros que ligam para a SNS 24 e aos critérios para se determinar a cura
nos doentes com casos ligeiros
de Covid-19.
Entretanto, a UMinho está a
desenvolver um formulário online para que os membros da comunidade académica com teste
positivo ao novo coronavírus
possam “dar o alerta” e ajudar a
mitigar o contágio.

§Caminha
Ligação à Galiza

Ferryboat sem circular entre sexta e terça
O ferryboat internacional que liga Caminha a La Guardia, na Galiza, vai
parar entre os dias 30 e 3 de Novembro, na sequência da proibição, pelo
Governo, de circulação entre concelhos portugueses. Em comunicado, a
autarquia justificou a interrupção do serviço pelo facto “de o ferryboat
realizar uma travessia que vai além do concelho de Caminha”.
“O presidente da Câmara deu instruções aos serviços para que a carreira
do Santa Rita de Cássia seja interrompida a partir das zero horas de sextafeira e até às 23.59 horas do dia 3 de Novembro, retomando assim a actividade regular no dia 4 de Novembro", refere a nota.
Publicidade

COVID-19

Montalegre

Salto: 20 utentes
e nove funcionários
recuperados
Vinte utentes e nove funcionárias recuperaram da infecção pelo novo coronavírus no
Lar Nossa Senhora do Pranto,
em Salto, Montalegre, onde se
tenta retomar a normalidade
com o regresso dos alunos à
escola, das missas e feiras.
Os primeiros casos de infecção no lar de idosos foram conhecidos em 30 de Setembro e
a 2 de Outubro a Câmara de
Montalegre activou o Plano de
Emergência e Protecção Civil
para travar a propagação do
surto pela comunidade.
Alberto Fernandes, presidente da direcção do lar e da Junta
de Freguesia de Salto, disse à
agência Lusa que estão, neste
momento, dados como recuperados 20 utentes e nove funcionárias da instituição, as
quais estão também a regressar ao serviço.
Do total de 30 utentes, 26
contraíram a infecção pelo novo coronavírus, faltando ainda
recuperar cinco. Um homem
de 66 anos, infectado neste
surto, morreu no hospital de
Vila Real. Há ainda cinco funcionárias positivas, algumas
da quais vão repetir o teste nos
próximos dias.
Quanto à origem do surto na
instituição, Albert Fernandes
disse que “tudo indica que
possa ter sido uma visita de
um utente”.

Ponte da Barca

Câmara oferece
‘porta-máscaras’
aos alunos
A Câmara de Ponte da Barca
ofereceu ao Agrupamento de
Escolas porta-máscaras para
distribuir por todos os alunos,
desde o pré-escolar até ao 12.º
ano. Com a obrigatoriedade de
uso de máscara a todos a partir
dos 10 anos, surge a problemática de onde colocar a máscara, de forma segura, quando
é necessário retirá-la. Este
porta-máscaras, de papel reciclado e plastificado, pretende
proteger de forma segura e eficiente as máscaras quando não
estão a ser utilizadas, sendo
facilmente desinfectado.
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Casos subiram 25,9%
em Guimarães, 17%
em Famalicão e 12,6%
em Braga
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O número de casos activos de infecção pelo novo coronavírus teve cresceu no Minho.
Guimarães, entre 19 de Outubro
e ontem, registou 446 novos casos, subindo de 1.722 casos reportados para 2.168, Braga reportou 230 novos casos: de
1.819 passou a 2.049 infecções
activas. Já Famalicão registava
1.021 casos há uma semana,
mas ontem soma 1.195 (mais
174).
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Mundo
Espanha com recorde de 52.188 casos
Espanha registou desde sexta-feira 52.188 casos de covid-19, o número
mais elevado alcançado durante um fim de semana, o que faz subir o número total de infetados para 1.098.320, segundo números divulgados
hoje pelo Ministério da Saúde espanhol. O país tem ainda mais 279 mortos devido à doença notificados nos últimos três dias.
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Braga
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Xoán Mao diz que Espanha tem
de levar Portugal “mais a sério”

Hoje
Semana da Igualdade
termina com
apresentação
de projectos

SECRETÁRIO-GERAL do Eixo Atlântico diz que as cimeiras ibéricas têm de ter “resultados práticos”,
defendendo ainda que “Espanha tem de levar Portugal mais a sério”.
EIXO ATLÂNTICO

| Redacção/Lusa |

O secretário-geral do Eixo
Atlântico considera que as cimeiras ibéricas têm de ter “resultados práticos” e deixarem de
ser um “encontro de amigos para
almoçar”, defendendo que “Espanha tem de levar Portugal
mais a sério”.
Espanha tem de levar Portugal
mais a sério. As cimeiras ibéricas não podem ser um encontro
de amigos para almoçar. A cimeira deste ano só teve alguma
perspectiva de resultado devido
ao documento apresentado pelo
primeiro-ministro António Costa, relativamente à cooperação
transfronteiriça”, afirmou Xoán
Mao.
Os governos de Portugal e de
Espanha aprovaram, este mês, a
‘Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço’ na
31.ª Cimeira Luso-Espanhola,
realizada na Guarda.
Entre as medidas que constam
do documento encontra-se a
criação da figura do trabalhador
transfronteiriço, para facilitar a
circulação destes cidadãos sem
constrangimentos como os verificados aquando do fecho das
fronteiras imposto no início da
pandemia Covid-19, e o 112
transfronteiriço, que vai permitir
ao utente acesso aos serviços de
emergência mais próximos, sejam eles portugueses ou espanhóis.
Em declarações ontem à agência Lusa, falando na qualidade
de secretário-geral da associação
transfronteiriça, uma vez que o
Eixo não tomou posição sobre o
assunto, Xoán Mao disse ser
“fulcral repensar as relações entre Espanha e Portugal”.
“As cimeiras têm de ter resultados práticos. Quer Portugal
quer Espanha, neste caso principalmente Espanha, têm de entender que quando dois países
partilham a fronteira mais longa
e estável da Europa têm de de-

DR

Xoán Mao defende que as cimeiras ibéricas têm de ter “resultados práticos”

senvolver uma dupla diplomacia. Por um lado, uma diplomacia entre as capitais dos dois países. Do outro, uma diplomacia
de proximidade, das gentes que
têm uma vida comum, todos os
dias, na fronteira”, especificou.
Para o responsável, “a diplomacia de proximidade deve envolver as regiões, as câmaras
municipais, as Comunidades Intermunicipais (CIM) e as associações de municípios, como é
caso do Eixo Atlântico”.
“A participação não consiste

lll
"As cimeiras têm de ter
resultados práticos. Quer
Portugal quer Espanha,
neste caso principalmente
Espanha, têm de entender
que quando dois países
partilham a fronteira mais
longa e estável da Europa
têm de desenvolver uma
dupla diplomacia.”

em receber um telefonema, em
cima da hora, do gabinete do primeiro-ministro a convidar, de
forma aleatória, umas entidades
e outras não, para irem a um encontro bater palmas”, referiu.
Segundo Xoán Mao foi o que
aconteceu na última cimeira ibérica, realizada este mês, na
Guarda.
“Foi para isso que algumas entidades foram convidadas. Para
irem ouvir o que diziam os ministros numa conferência de imprensa, tirarem uma fotografia e
baterem palmas. Isso não é uma
participação real nos problemas
da fronteira”, reforçou.
Para Xoán Mao, “as cimeiras
são competência exclusiva dos
primeiros-ministros”, mas deveriam integrar uma “outra parte
diferenciada, que ouvisse a opinião dos que moram e sentem a
fronteira”.
“E isso não é ir bater palmas”,
destacou, observando que “as
grandes questões ibéricas continuam em cima da mesa”, a
aguardar decisões.
Apontou os casos da “reforma

do tratado bilateral, a criação de
uma unidade conjunta de combate aos incêndios, de recursos
sanitários conjuntos”, este último já em funcionamento entre
Espanha e França.
“Nestas matérias nunca se
avança nas cimeiras ibéricas.
Agora o assunto fulcral são ligações ferroviárias de passageiros
e mercadorias e também em nada se avançou, enquanto que
com a França e a Itália estas matérias avançam”, lamentou.

lll
“As grandes questões
ibéricas continuam em cima
da mesa, a aguardar
decisões”, como são os casos
“da reforma do tratado
bilateral, a criação de uma
unidade conjunta de
combate aos incêndios, de
recursos sanitários
conjuntos” e #o assunto
fulcral que são ligações
ferroviárias”.

Termina hoje a 3.ª Semana Municipal para a Igualdade, iniciativa
organizada pelo Município de
Braga com a parceria de diversas
instituições do concelho, nomeadamente a Cáritas Arquidiocesana, a APAV, Escola Profissional de
Braga, Junta de Freguesia de
S.Vicente, EDIT VALUE, UMAR União de Mulheres Alternativa e
Resposta e a Uni+.
Neste último dia é apresentado,
às 10 horas, o projecto Unir+.
Nota ainda para a apresentação
do projecto Cávado+ Igual, pelas
10.45 horas.
A sessão de encerramento está
marcada para perto do meio-dia.
A Semana Municipal para a
Igualdade tem como objectivos a
promoção e partilha de conhecimento sobre a igualdade de
oportunidades entre géneros,
nomeadamente no aumento da
literacia para a igualdade de género violência de género, na educação, no emprego. A iniciativa
visa ainda sensibilizar a comunidade para as questões da discriminação e para a necessidade de
se continuar a criar iguais oportunidades para mulheres e homens.

São Victor
Mostra solidária
a favor dos ‘sonhos
do Tomás’
O Espaço Galeria, na Junta de
Freguesia de S. Victor, acolhe,
desde o passado dia 19, a mostra
artística ‘Arte para o Tomás’.
Esta mostra é composta por
obras de arte, maioritariamente
compostas por elementos recolhidos da natureza, como rochas
ou madeira, sendo trabalhados
manualmente por Abílio Ferreira
O artista e autor desta mostra
concebe belíssimas peças decorativas e funcionais, havendo
crucifixos, candeeiros, mesas,
presépios, entre outras obras.
Os interessados nas obras de arte
podem adquiri-las, sendo que o
produto angariado reverte, na
totalidade, para a campanha solidária ‘Pelos sonhos do Tomás’.
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“A biblioteca é o coração de uma escola”
LÍDIA BRÁS DIAS, vereadora da Educação da Câmara Municipal de Braga, visitou, ontem, a biblioteca do Centro Escolar de
Merelim S. Pedro e fez um “reconhecimento” público do trabalho realizado pelas escolas e pelos professores bibliotecários.
DIA DA BIBLIOTECA ESCOLAR
| Marta Amaral Caldeira |

“Ler é sonhar pela mão de outrem”.
Fernando Pessoa

Foi com livros, junto dos mais
novos e tendo como cenário a
Biblioteca do Centro Escolar de
Merelim S. Pedro que o Município de Braga celebrou, ontem, o
Dia da Biblioteca Escolar. O objectivo principal da data é chamar a atenção sobre a importância que as bibliotecas escolares
têm na promoção do gosto pela
leitura e para a vereadora da
Educação da Câmara Municipal
de Braga, Lídias Brás Dias, a biblioteca é mesmo “o coração de
uma escola”.
Enaltecendo o trabalho que escolas, professores e os bibliotecários fazem nas suas bibliotecas com vista a cativar mais
‘clientes’ para os livros e a leitura, a vereadora da Educação da
Câmara Municipal de Braga, sublinhou a importância que assumem, em particular, as bibliotecas escolares.
“Parabéns a todos os que fazem parte desta rede de bibliotecas, alunos, professores, asssistentes operacionais, direcções,
escolas... Todos. E que todos
continuem a ver a biblioteca como um espaço maior na vida de
uma escola”. Confessando o seu
“fascínio” pelas bibliotecas, Lídia Brás Dias fez questão de
prestar “reconhecimeno público” ao trabalho que os bibliotecários têm realizado no concelho
de Braga.
“Os professores bibliotecários
são os agentes de mudança e
inovação, que podem fazer toda
a diferença numa escola, promovendo o livro, as práticas de leitura e escrita e promovendo um
espaço que dentro da escola deve ser valorizado”, sublinhou a
autarca.
Destacando que as bibliotecas
são, acima de tudo, “espaços de
saber e de conhecimento”, a vereadora da Educação do Município de Braga aponta para “as
inúmeras práticas, formais e não
formais, que podem acontecer
no seio de uma escola e pela

DR

Lídia Brás Dias, vereadora da Educação do Município de Braga, visitou, ontem, biblioteca do Centro Escolar Merelim S. Pedro, junto com responsáveis pelas bibliotecas bracarenses

DR

Vereadora e escritor e ilustrador Pedro Seromenho falaram com alunos

mão de uma comunidade”.
Foi por via de uma sessão online, que os alunos do Centro Escolar de Merelim S. Pedro seguiram a visita da vereadora da
Educação à biblioteca da sua escola, onde esteve acompanhada
pelo escritor e ilustrador Pedro
Seromenho, pela coordenadora
interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares, Regina
Campos, pela directora dos Serviços da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, Aida Alves e, ainda,
pela
directora
do
Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado, Maria José Correia.

Deixando uma mensagem especial, Ernestina Pinheiro, a professora bibliotecária, frisou que
a criação de uma biblioteca nesta escola foi uma grande “maisvalia” para toda a comunidade.
“A biblioteca passou a ser o centro desta escola e é o local onde
os alunos mais adoram estar”,
garantiu a responsável, apontando para um fundo documental
com cerca de um milhar de livros e DVD, que ainda está a ser
apetrechado e que, desde ontem,
passou a contar também com
mais alguns livros doados pela
editora ‘Paleta de Letras’ e por
Pedro Seromenho, um autor

DR

Turmas seguiram tudo das suas salas em sessão por via online

muito popular entre os alunos.
A directora do Agrupamento de
Escolas Mosteiro e Cávado disse
que “é um privilégio” voltar a
receber o escritor Pedro Seromenho, mostrando aos alunos que
os escritores são “pessoas reais”,
com uma capacidade mágica de
fazer sonhar.
“Independentemente deste
maldito vírus, é muito importante que continuemos todos a ler
muito, porque a leitura é, sem
dúvida, a base da aprendizagem
e do conhecimento”, assinalou
Maria José Correia, incentivando os alunos e a sua comunidade
educativa apostar na leitura.

+ mais
A vereadora da
Educação, Lídia Dias,
indicou que há novas
bibliotecas que vão
surgir no concelho com a
requalificação do parque
escolar, nomeadamente
em Nogueira,
Figueiredo, Este S.
Pedro, C.E. Padim da
Graça, Fraião e B. Duarte
Pacheco (S. Victor).
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Inquérito ajuda Braga
a afirmar-se como
‘Cidade Leitora’
É COM o objectivo de afirmar Braga como “cidade leitora” que até ao fim do
ano vai ser realizado um inquérito à população sobre hábitos de leitura.

DR

Pedro Seromenho esteve coma editora ‘Paleta de Letras’ a promover a leitura

Pedro Seromenho apela a “interajuda” entre editores e livreiros
DR

Rede de Bibliotecas e Município de Braga estão empenhados na promoção de hábitos de leitura em todo o território

DIA DA BIBLIOTECA ESCOLAR
| Marta Amaral Caldeira |

É com o objectivo maior de afirmar ‘Braga - uma Cidade Leitora’ que a Rede de Bibliotecas de
Braga e o Município de Braga
estão a trabalhar afincadamente
no Plano Local de Leitura 20202027”. Até ao final deste ano vai
ser lançado um inquérito à população bracarense para perceber o
seu nível de leitura, escrita e literacia e, a partir daí, desenhar novas estratégias para pôr “todos a
ler”.
Para a vereadora da Educação,
Lídia Dias o trabalho de criar hábitos de leitura é “tarefa de toda
a comunidade” e, por isso mesmo, assinala a importância do
Plano Local de Leitura que está
neste momento a ser desenvolvido e que pretende levar o livro e
a leitura a cada uma das comunidades do território.
Regina Campos, a coordenadora interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares, explica que
as prioridades foram alargadas
no âmbito da rede e vão muito
além da promoção de hábitos de
leitura junto das crianças e dos

jovens. “A verdade é que a escola e as bibliotecas escolares já
têm algum conhecimento, pelo
menos na prática, sobre os hábitos de leitura e escrita da nossa
população mais jovem, mas não
tanto sobre o resto da população,
quer a população activa, quer a
população sénior, e é junto deles
que também queremos promover o livro e a leitura”, assinalou
a responsável.
Precisamente porque nunca antes foi realizado qualquer estudo
sobre os hábitos de leitura e literacia da população, tanto a nível
local, como a nível nacional, “é
que é importante levar a cabo es-

lll
Plano Local de Leitura 2020-2027 é projecto da Rede de
Bibliotecas de Braga e do
Município de Braga que
quer pôr todo o território
todo, mais novos e mais
velhos, a ler e a ter bons
hábitos de leitura, escrita e
literacia.

te estudo que será viabilizado
através de um inquérito que está
neste momento a ser ultimado
pela Rede de Bibliotecas de Braga em parceria com a Universidade do Minho, com a orientação de Fernando Azevedo, do
Instituto de Educação”, indicou
Regina Campos, apontando que
muito em breve se passará à fase
piloto (de teste) para depois ser
aplicado na prática.
A coordenadora interconcelhia
da Rede de Bibliotecas Escolares, indica que todas as ‘forças
vivas’ locais estão convocadas
para ajudar à aplicação deste
questionário que quer perceber
os hábitos de leitura da comunidade e para isso contará com o
apoio dos mais diversos parceiros, desde as instituições de Ensino Superior como a UMinho,
Universidade Católica, Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave,
rede de saúde local, tecido empresarial, a Arquidiocese de Braga, etc. O objectivo é que este
seja um estudo que espelhe a
realidade para que depois se
possam tirar conclusões a fim de
criar e implementar novas estratégias para pôr “todos a ler”.

‘Paleta de Letras’ doa 170
livros à Rede de Bibliotecas
DIA DA BIBLIOTECA ESCOLAR
| Marta Amaral Caldeira |

Foi com uma ‘mão cheia’ de livros novos que o escritor e ilustrador infanto-juventil Pedro
Seromenho e a editora ‘Paleta
de Letras’ acompanharam, ontem, a visita da vereadora da
Educação ao Centro Escolar de
Merelim S. Pedro (Agrupamento Escolas Mosteiro e Cávado),
assinalando a data com a doação de 170 livros à Rede de Bibliotecas de Braga.
O escritor e ilustrador falou
com os alunos e com os professores, que acompanharam toda
a sessão sem sair da sua sala de
aula, através de uma plataforma
digital, e brindou-os com a leitura de algumas das suas páginas mágicas, fazendo-os transportar para o mundo da fantasia, no qual podem sonhar à
vontade.
Ao ‘Correio do Minho’, Pedro
Seromenho assinalou também a
importância das bibliotecas na
disseminação do gosto pelo livro e pela leitura junto do seu
público-alvo e indicou que esta

doação de livros este ano, além
de assinalar o Dia da Biblioteca
Escolar, assinala também o 10.º
aniversário da editora ‘Paleta
de Letras’, que já lançou duas
dezenas de autores em todo o
país.
Destacando a parceria com a
Rede de Bibliotecas de Braga,
com a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, com o Município
de Braga e outros, Pedro Seromenho disse que “é preciso
continuar a promover o livro e
a leitura”, sobretudo no actual
contexto pandémico que vivemos e que trouxe “dificuldades” acrescidas aos escritores,
ilustradores, criadores e também às editoras. “Já há editoras
a fechar”, lamentou. “Mais do
que nunca, é necessário haver
união e apoios”. “É preciso que
haja maior interajuda entre editores e livreiros independentes
porque é a união que faz a força”, assinalou Pedro Seromenho, apontando para a necessidade de se desenharem “novas
sinergias” e dando como exemplo a RELI - Rede de Livrarias
Independentes.
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Agrupamento de Celeirós galardoado
com selo de ‘Escola Sem Bullying’
É O ÚNICO agrupamento do concelho distinguido pelas boas-práticas na prevenção e resolução de problemáticas relacionadas
ao bullying, cyberbullying e outras formas de violência.
ESCOLAS

| Paula Maia |

O Agrupamento de Escolas de
Celeirós foi galardoado esta semana com o selo ‘Escolas Sem
Bullying, Escola sem Violência’, sendo o único do concelho
a ser distinguido pelas suas
boas-práticas numa área que tem
merecido especial atenção por
parte da comunidade escolar e
civil.
Ao CM, Manuela Ribeiro,
coordenadora do projecto, referiu que esta distinção premeia
um trabalho que este agrupamento de escolas tem promovido há já vários anos, apesar da
tutela ter imposto há apenas dois
anos a concepção de um projecto que indique o conjunto de
práticas que as escolas estão a
colocar em prática.
“Tínhamos já projectos implementandos que, entre outros objectivos, pretendiam prevenir a
violência”, adiantou Manuela
Ribeiro, dando como exemplo a
a criação de um Gabinete de
Mediação e Gestão de Conflitos
Escolares, que é uma das faces
mais visíveis do plano que a escola tem em desenvolvimento
para a prevenção e combate ao
bullying, ciberbullying e outros
formas de violência que contou
com o trabalho de parceria de
uma estagiária da UMinho a desenvolver mestrado na área da
Mediação. “Além da prevenção
pretende resolver problemas de
Publicidade
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Agrupamento revela que selo agora atribuído coroa o trabalho que tem sido desenvolvido no seio da comunidade escolar

conflito interpessoais e de relacionamento”, diz a docente, sublinhando que antes da formalização do programa o gabinete
está se encontrava a funcionar.
Manuela Ribeiro explica que
antes de delinear estratégias, foi
feito um levantamento de dados
referente a possíveis casos de
bullying/ciberbulliyng. “Fizemos um levantamento exaustivo
e estratégico pela população escolar, desde o 1.º ciclo até ao 9.º
ano, e os casos que surgiram de
situações comportamentais não
eram casos graves”, confirma a
docente, acrescentando que caso

lll
A coordenadora do projecto referiu que esta distinção premeia
um trabalho que este agrupamento de escolas tem promovido
há já vários anos, apesar da tutela ter imposto há apenas dois
anos a concepção de um projecto.
fossem detectados, “o gabinete
estava activo para a sua resolução”.
Porque a prevenção é essencial
também nesta questão, o agrupamento tem em marcha uma conjunto de dinâmicas de prevenção, algumas resultantes de parcerias. É disso exemplo a adesão

ao projecto ‘Teach for Portugal’
que permite a mobilização de dinâmicas de prevenção de bemestar e de sucesso, nomeadamente através do desenvolvimento da actividade ‘Intervalos
Activos’, com o objectivo de
envolver os alunos em actividades lúdicas de ocupação dos

tempos livres, no espaço exterior
com dinâmicas activas.
A tutoria tem também o seu
trabalho direccionado para o
acompanhamento de jovens em
risco de abondono e com dificuldades de integração, muitas vezes num trabalho de estreita proximidade e relação com os alunos em risco, com comportamentos desviantes.
No âmbito do plano delineado
em 2019 foram ainda criadas os
projectos de Promoção da Educação para a Saúde, que pretende aumentar a literacia em saúde; o projecto +Contigo, que
pretende promover a saúde mental e o bem-estar dos alunos do
3.º ciclo; o projecto ‘Saber Crescer’ que desenvolve competências comportamentais de concentração, estabilização emocional e atenção adequadas à
melhoria de aprendizagens; o
projecto ETAE que contribui para a melhoria do sucesso educativo dos alunos e o Mindfulness/MoviMente, que ajuda os
alunos a saber lidar com a doença, a ansiedade e a irritabilidade.
“O plano veio demonstrar que
não temos esta problemática na
nssa escola porque tambémactuamos muito ao nível da prevenção”, refere Manuela Ribeiro, frisando que esta distinção é
“um sinal de que levamos as coisas a sério, unindo esforços,
aproveitando projectos que estão
já instalados há muito tempo para trabalhar esta área”.
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Mercado abastecedor reforça
lucros apesar da pandemia
MAIOR mercado abastecedor do norte melhora resultados, ao mesmo tempo que investe na criação de
condições de resposta à pandemia.
MARB

| José Paulo Silva |

A empresa pública MARB –
Centro Logístico do Minho, reforçou, no terceiro trimestre deste ano, os lucros operacionais
em 30%, na comparação com o
período homólogo de 2019.
Os resultados da empresa que
conta entre os seus accionistas a
Câmara Municipal de Braga e a
SIMAB, do grupo Parpública,
acontecem numa altura em que
decorrem investimentos no centro logístico localizado na freguesia de Celeirós, para a defesa
de operadores e visitantes em relação à covid-19.

Rendibilidade do capital próprio anualizado de 7,9% e resultado líquido do exercício de
225,8 mil euros, superior ao registado no terceiro trimestre de
2019 em 31,1 mil euros, são resultados apresentados pela administtação do Centro Logístico
do Minho, a par de margens operacionais positivas e crescentes,
de 66% e 45%, ao nível do
EBITDA e do EBIT, respectivamente, o que traduz um crescimento em 5,3 % e 4,1 %, face ao
período homólogo do ano anterior.
O MARB reúne quase uma
centena de operadores, numa
área de 10 hectares sendo res-

DR

Centro Logístico reúne em Celeirós quase uma centena de operadores

ponsável pelo abastecimento alimentar de 1 milhão e 300 mil residentes na região norte do país
e na Galiza.
Para a evolução da rentabilidade operacional contribuiu, segundo a administração da empresa, o aumento do volume de
negócios em 84,6 mil euros, impulsionado pelas taxas de utilização, que crescem 87,5 mil euros (+15,1%), reflectindo o
início da actividade do novo entreposto logístico.
O EBIT ascendeu a 345,3 mil
euros, situando-se acima do período homólogo e do PAO3T20,
respectivamente, em 65,5 mil eiros (+23,4%) e 2,3 mil euros
(+0,7%).
O resultado antes de impostos
(EBT) ascendeu a 288,8 mil euros, acima do período homólogo
do ano anterior e do previsto no
PAO3T20, respectivamente em
49,6 mil euros (+20,8%) e 2 m
mil euros (+0,7%).
Segundo a administração, “estes números contribuem para
que o MARB continue a reduzir
a dívida financeira líquida e a
ser exemplo para as empresas do
sector empresarial do Estado”.
Publicidade
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§breves
Inovação aberta

INL promove colaboração entre
grandes empresas, PME e startup
O projeto PITCCH, liderado pelo INL - Laboratório Ibérico Internacional de
Nanotecnologia, está a promover a colaboração entre empresas já consolidadas, algumas delas multinacionais, PME e startup, para oferecer soluções rápidas e inovadoras ao mercado. Quinta-feira, dia 29, num webinar,
são oficialmente anunciados os nomes das empresas que vão lançar desafios a PME e a startups para a resolução de problemas através da inovação aberta.
Qualquer grande empresa que tenha um problema para resolver ou queira aproveitar novas oportunidades de negócio pode lançar um desafio na
plataforma PITCCH para que um grupo de PME /startup se candidate a
apresentar soluções com propostas inovadoras.
O webinar ‘O paradigma da inovação aberta: transformando desafios em
oportunidades de negócios’ é transmitido às 12h00 do dia 29, na plataforma Zoom, através do link: http://bit.ly/ OpenInnovationParadigm, con
o propósito de promover as vantagens da inovação aberta, relevando como este programa europeu pode ajudar a desenvolver novos projectos
através do trabalho colaborativo.
O PITCCH conta com a participação de empresas como Grupo Amorim,
KPN, Saint Gobain, Procter & Gamble, Aptiv e EFACEC.

Governo promete apoio
crescente a universitários
UNIVERSIDADE do Minho entregou ontem bolsas de mérito escolar.
Director-geral do Ensino Superior destacou o reforço dos apoios estatais
à frequência das universidades e politécnicos.

Universidade Católica

MIT reconhece professora da Faculdade
de Filosofia e Ciências Sociais
Luísa Magalhães, professora da
Faculdade de Filosofia e Ciências
Sociais do Centro Regional de Braga da Universidade Católica Portuguesa, recebeu, recentemente, o
reconhecimento do Massachusetts Institute of Technology (MIT)
como revisora (peer reviewer).
Numa carta enviada ao director da
Faculdade de Filosofia e Ciências
Sociais, a MIT Press, editora associada ao MIT, manifestou desejo
de que a comunidade académica
da Universidade Católica PortuDR
guesa fosse informada desse recoLuísa Magalhães
nhecimento.
Doutorada em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho, Luísa Magalhães está na UCP desde
2007, sendo responsável pelo lançamento do primeiro curso de licenciatura em Ciências da Comunicação da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais.
Publicidade
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Director-geral do Ensino Superior entregou uma das 137 bolsas de mérito

EDUCAÇÃO

| José Paulo Silva |

O director-geral do Ensino Superior sublinhou ontem, na Universidade do Minho (UMinho),
o “crescente apoio” do Estado
aos estudantes do ensino superior por via das bolsas de estudo.
Na cerimónia de entrega de bolsas de estudo por mérito escolar
a alunos da UMinho, João Queiroz sublinhou o número crescente de bolsas concedidas pelo sistema de acção social, a par de
outras medidas de apoio como o
aumento do complemento de
alojamento, indexado ao local
de residência do aluno, ou as
bolsa de apoio à deslocalização
de alunos para o interior do país.
O governante destacou também as bolsas para alunos com
necessidades especiais como outra das medidas que reflecte “a
preocupaçao” da Direcção-Geral
do Ensino Superior com o dia-adia dos estudantes que frequentam instituições de ensino superior.
A Universidade do Minho chamou, ontem à tarde, ao salão nobre da reitoria apenas 40 dos 137
alunos a quem foram atribuídas
bolsas de estudo por mérito escolar, atendendo às restrições

impostas no actual momento de
pandemia.
Na mesma cerimónia, foram
também distinguidos os sete alunos que apresentaram as melhores notas de candidatura à UMinho no concurso nacional de
acesso ao ensino superior, no
ano lectivo 2019/2020, com o
prémio de mérito ‘Caixa Mais
Mundo’, no valor de 1500 euros,
financiado pela Caixa Geral de
Depósitos.
O reitor da UMinho, Rui Vieira
de Castro, relevou “o grande valor simbólico” da cerimónia, já
que a mesma é expressão da
“qualidade intelectual dos estudantes” e do reconhecimento pelo “seu esforço e compromisso
com a aprendizagem”.
O reitor lamentou que “a situação sanitária particularmente
grave” que o país atravessa tenha impedido de dar à cerimónia
de entrega de bolsas de mérito
escolar o “ambiente de festa”
que a mesma exigiria.
As 137 bolsas de mérito concedidas por resultados escolares
relevantes nos últimos anos lectivos abrangem alunos de todas
as unidades orgânicas da UMinho. Vários premiados terminaram anos curriculares com nota
máxima de 20 valores.

+ mais
As bolsas de mérito,
suportadas pelo
Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino
Superior, distinguem
alunos que, em cada ano
curricular, obtenham
aproveitamento
excepcional, e abrangem
todos os alunos inscritos
nos ciclos de estudos de
licenciatura, mestrado
integrado e mestrado. São
elegíveis alunos que
transitem de ano com
aprovação em todas as
unidades curriculares com
média ponderada igual ou
superior a 16 valores. A
bolsa de mérito tem um
valor anual igual a cinco
vezes o valor da
retribuição mínima
mensal garantida em
vigor no início do ano
lectivo em que é atribuída.
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IP lança concurso
para EN101
por 6,3 ME
INFRAESTRUTURAS de Portugal lança concurso
para a requalificação do troço de cerca de 20
quilómetros da Estrada Nacional 101, Vila Verde.
VILA VERDE

| Redacção/Lusa |

A Infraestruturas de Portugal
(IP) lançou ontem o concurso
publico para a requalificação
do troço de cerca de 20 quilómetros da Estrada Nacional
101 (EN101, em Vila Verde,
que representa um investimento de 6,3 milhões de euros.
Em comunicado enviado à Lusa, aquela entidade pública refere que este investimento pretende “melhorar as condições
de mobilidade e segurança” dos
utilizadores daquele troço.
A IP acrescenta que no local
passam “milhares de utilizadores diariamente” e que "se verifica uma ocupação marginal
acentuada com características
urbanas e semiurbanas, nomeadamente na passagem de alguns aglomerados (habitacionais e industriais)".
A obra tem um prazo de execução de 420 dias e vai beneficiar a EN101 entre o quilómetro 63, junto à povoação de
Figueirinha, e o quilómetro

83,460, na interceção com a
EN205 atravessando 11 freguesias de Vila Verde (Vade, Sande, Vilarinho, Barros e Gomide, Pico, Pico de Regalados,
Gondiães e Mós, Prado, Vila
Verde e Barbudo, Loureira, Geme, Soutelo - Vila Verde e Esqueiros, Nevogilde e Travassós).
A empreitada prevê “trabalhos de beneficiação do pavimento, reforço e adequação da
sinalização horizontal e vertical
e equipamentos de segurança
da via, de reabilitação do sistema de drenagem e de tratamento das zonas de travessia urbana”.
O texto aponta ainda que serão “também melhoradas as
condições de acessibilidade e
segurança através da reformulação de duas intersecções, designadamente ao quilómetro
76,150, o entroncamento de
acesso à Zona Industrial de Geme, e ao quilómetro 82,975, o
cruzamento com a EN205, onde será executada uma rotunda”.

§Póvoa de Lanhoso
Aposta nos serviços digitais

Rede de fibra óptica em todas
as freguesias até Maio 2021
O Município da Póvoa de Lanhoso reconhecendo que os serviços digitais
de qualidade são imprescindíveis às famílias e às empresas, tem
incentivado as operadoras a reforçar o serviço e, acima de tudo, a alargar
a cobertura em todo o concelho. “A rede de fibra óptica vai chegar a todas
as freguesias até Maio de 2021; temos essa garantia e acreditamos que
assim aconteça”, refere o presidente da câmara Avelino Silva. “O executivo
municipal tem ouvido o descontentamento dos povoenses em relação a
este serviço e a autarquia tem vindo a trabalhar com as operadoras. O
estado de pandemia adensou essa necessidade”, destaca o autarca,
referindo que, enquanto a situação não é resolvida, a autarquia tem
investido nesta área, nomeadamente ao contratar pontos de acesso aos
parques industriais e permitir o alargamento a todas as freguesias.

§Esposende
Investimento de 215 mil euros

Município avança
com requalificação da zona
central de Vila Chã
O Município de Esposende vai proceder à requalificação
da zona central de Vila Chã.
A empreitada, que se encontra em fase de concurso público, corresponde a um investimento estimado de cerca
de 215 mil euros a terá um prazo de execução de cinco
meses.
Em causa está o reperfilamento da Rua da Liberdade e a
requalificação da zona envolvente, com o intuito de estabelecer uma ligação com maior dignidade entre a Igreja
Paroquial e o cemitério, aumentando também a disponibilidade de estacionamento.
Para a execução desta intervenção, a Câmara Municipal
de Esposende procedeu à aquisição de uma parcela de

terreno, pelo valor de aproximadamente 55 mil euros,
montante que acresce ao investimento global da empreitada.
Trata-se de uma obra que vinha sendo reclamada tanto
pela Junta de Freguesia, como pela população de Vila Chã
e que o Município esposendense vai agora concretizar,
graças também aos proprietários que, numa atitude de
disponibilidade e cooperação, cederam significativas parcelas de terreno para possibilitar a execução da intervenção.
O presidente da Câmara Municipal de Esposende, Benjamim Pereira, refere que “o plano de desenvolvimento do
concelho continua, assim, em plena execução, satisfazendo aquilo que são os anseios e reivindicações das populações” e sublinha que “o investimento abrange todas as
freguesias”, destcando que “neste momento, encontramse em execução ou em vias de concretização diversas empreitadas no concelho, num importante e significativo investimento”.
Publicidade
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Freguesias e abastecimento
de água são prioridade
PROPOSTA de Orçamento e Plano de Investimentos do Município de
Amares para o ano 2021 com investimentos superiores a 1,8 milhões euros
nas freguesias e intervenção em conduta de abastecimento de água.

Abrange 15 escolas do concelho

Câmara Municipal inicia procedimentos
para remoção de amianto nas escolas
A Câmara Municipal aprovou, na última reunião ordinária do executivo, a
abertura do procedimento de formação de contrato de empreitada de
obras públicas do projecto ‘Remoção de Fibrocimento nos Edifícios Escolares’.
Com esta empreitada é objectivo da autarquia remover o fibrocimento
em 15 estabelecimentos de ensino do concelho, de Jardins de Infância
(JI) e Escolas Básica do 1.º Ciclo (EB1): EB1/JI Fraião (Tamel S. Veríssimo),
EB1/JI de Galegos S. Martinho, EB1/JI de Galegos Santa Maria, EB1/JI de
Aldão (Vila F. S. Martinho), EB1/JI de Abade de Neiva, EB1/JI da Silva,
EB1/JI de Perelhal, EB1/JI de Areias de Vilar, EB1/JI da Pousa, EB1/JI de
Remelhe, EB1/JI de Moure, EB1/JI de Cambeses, EB1/JI de Milhazes,
EB1/JI de Carvalhal, JI de Ferreiros (Cristelo).
O preço base para o concurso público da empreitada ascende a um milhão e 300 mil euros.
O executivo municipal aprovou ainda um conjunto de subsídios a 13 freguesias, no valor global de 234 mil euros, destinados a comparticipar na
realização de obras em escolas, alargamento, requalificação e repavimentação de ruas, construção de muros, construção de sistemas de drenagem de águas pluviais e obras em cemitérios.

AMARES

| Redacção |

Em Amares, o valor global do
orçamento municipal para o ano
2021 ronda os 16 milhões e 800
mil euros. Para o presidente da
autarquia, Manuel Moreira, este
orçamento vai de encontro aos
compromissos assumidos com
os amarenses e mostra que
“Amares é um concelho ambicioso e competitivo”.
“Em 2021, para além dos projectos com apoio de fundos comunitários, e das obras nas freguesias, vamos iniciar, de
acordo com o compromisso que
assumimos com os amarenses,
uma intervenção importantíssima no sistema de abastecimento
de água a “interligação dos Depósitos da Senhora da Paz ao
Depósito da Torre”. Esta intervenção permitirá resolver muitos dos problemas existentes no
abastecimento de água às nossas
famílias e comércio, particularmente nos meses de Verão”, sublinha o autarca.
“Nos últimos anos levámos a
cabo intervenções necessárias
para um concelho do século
XXI, intervenções que beneficiam o território como um todo e
contribuem para a valorização
de Amares e, consequentemente,
de todas as freguesias. Numa fase em que o quadro comunitário
2014/2020 está a chegar ao fim,
congratulamo-nos com um encaixe de fundos comunitários na
ordem de 7,8 milhões de euros e
investimentos realizados no
mesmo período em cerca de 17
milhões de euros. Efectivamente
mostramos que somos um concelho ambicioso e competitivo,
capaz de captar investimentos”,
refere Manuel Moreira. Para
além das obras, o executivo que
lidera tem como marca de acção,
políticas sociais, da saúde e da
educação que visam a melhoria
da qualidade de vida dos amarenses e representam apoios importante para as famílias. “Continuaremos a trabalhar com

§Barcelos

§Montalegre
União de Freguesias de Viade de Baixo e Fervidelas
DR

Manuel Moreira, presidente da câmara de Amares

muita determinação na afirmação da marca Amares, como
um produto turístico e cultural,
mas também como um território forte no desporto e associativismo. A preocupação ambiental continuará patente na
agenda política e refletida num
conjunto de ações importantes”,
conclui.
Ao nível da receita, verifica-se
que as previsões de receitas correntes correspondem a 78% das
verbas (cerca de 13 milhões e
100 mil euros) e as receitas de
capital correspondem a 22%
(cerca de 3 milhões e 700 mil
euros).
As receitas de capital, resultantes de investimentos já garantidos através de fundos comunitários são superiores a 1 milhão e
400 mil euros e correspondem a
projectos como a Loja da Abadia; Reabilitação do Parque da
Feira Semanal; Núcleo Interpretativo do Mosteiro de Bouro, Sta
Maria; Pepal; Ampliação da
Eb23; Rede Viária Florestal; Requalificação da Escola Secundária; Requalificação da Praça do
Comércio; e Extensão e Fecho
do Saneamento.

+ Reacção
O vereador do PS, Pedro
Costa, votou contra
orçamento para 2021,
afirmando que é
eleitoralista e vai deixar
os problemas por
resolver.
“Considero que em 2021
vamos voltar ao “engana
meninos” de 2017. Este
executivo está e m
funções há 7 anos e
continua a falar como se
acabasse de chegar,
quando confrontado
com os problemas
estruturais do
concelho”., destacando
“o abastecimento de
água, rede de
saneamento e recolha
de lixo continuarão
a ser áreas sem
investimentos sérios”.

Executivo de Montalegre viaja
pelas freguesias do concelho
Integrado no périplo ‘Viagem pelas Freguesias’, o executivo municipal visitou a União de Freguesias de Viade de Baixo e Fervidelas, uma das mais
belas do concelho de Montalegre. Constituída por 12 localidades (Antigo,
Brandim, Friães, Parafita, Pisões, Telhado, Viade de Baixo e Viade de Cima,
Lama da Missa, Castelo, Fervidelas e Lamas), a comitiva teve oportunidade de ver” o muito que foi feito e outros projectos que estão a caminho”,
assinalou o autarca de Montalegre, Orlando Alves.
“Estamos a dar continuidade ao périplo pelas freguesias onde fazemos
questão de reunir o executivo para que as pessoas tenham uma ideia
aproximada do funcionamento do órgão principal que é a câmara. Aproveitamos a circunstância para observar obras que já foram concluídas. Fazemos também uma volta para observar as necessidades para que possamos programar a sua inclusão em futuros planos de atividades”.

Escritor barrosão

Bento da Cruz, apresenta obra na Casa
do Conhecimento de Montalegre
O livro ‘Planalto de Gostofrio’, do escritor Bento da Cruz, esteve em destaque na 12.ª sessão da Comunidade de Leitores da Rede Casas do Conhecimento, dinamizada online, através da plataforma ZOOM, a partir do auditório da biblioteca municipal.
Fátima Fernandes, vereadora da Educação da Câmara de Montalegre,
apresentou a obra, num momento expressivo do retrato narrativo do autor, de incontornável valor para a preservação do património cultural da
região.
Na opinião dos leitores, o escritor Bento da Cruz foi uma valiosa descoberta. A obra foi descrita como “poesia em forma de prosa, uma escrita sem
pressa, atribuindo-lhe a qualidade de narrador ímpar”.
O encontro contou com a participação de Emanuel Cruz, filho do escritor,
e de outros familiares e amigos.
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Obra retrata abastecimento
de água ao Mosteiro de Refojos
BROCHURA resulta de um estudo sobre o património hidráulico do mosteiro
realizado por Virgolino Ferreira Jorge.
CABECEIRAS DE BASTO
| Paula Maia |

‘Abastecimento de Água ao
Mosteiro de Refojos de Basto’ é
o nome do livro lançado pela
Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto que dá a conhecer o
património hidráulico deste
complexo beneditino e que resulta de um estudo realizado por
Virgolino Ferreira Jorge, professor aposentado de Arquitectura
da Universidade de Évora e
membro da Academia Nacional
de Belas-Artes e da Academia
Portuguesa da História, autor de
trabalhos da mesma natureza no
Mosteiro de Alcobaça e Mosteiro da Batalha.
A autarquia cabeceirense tem
apostado, ao longo dos últimos

anos, na realização de diversos
estudos científicos sobre o Mosteiro de S. Miguel de Refojos
com o objectivo de dar a conhecer a riqueza e a diversidade de
bens culturais e artísticos concelhios, bem como promover a
conservação e valorização da
sua memória histórica.
Na apresentação do livro, que
teve lugar na Casa do Tempo,
Virgolino Jorge agradeceu à câmara cabeceirense pelo convite
“honroso” para a realização do
estudo e fez uma exposição cronológica da elaboração do mesmo, salientando os aspectos
mais relevantes relacionados
com o abastecimento de água ao
Mosteiro.
O autarca de Cabeceiras de
Basto enalteceu a investigação

realizada pelo autor e valorizou
a colaboração que alguns técnicos do Município lhe prestaram
neste seu amplo trabalho de pesquisa e investigação.
Francisco Alves referiu que esta publicação ficará disponível
para consulta de todos os interessados na Livraria do Mosteiro
que foi recentemente restaurada
e onde ficará sediado o futuro
Centro de Estudos Beneditinos.
O presidente da Assembleia
Municipal, Joaquim Barreto, felicitou a câmara municipal pela
publicação deste estudo que representa, para além de outras
iniciativas que têm sido realizadas, uma aposta na defesa e valorização do património que é
identitário de todos os cabeceirenses.

§breves
Famalicão

Nova Junta de Freguesia de Vermoim
abre portas em 2021
A comunidade de Vermoim, em Vila Nova de Famalicão, já conheceu aquela
que será a futura sede da Junta de Freguesia. O projeto de construção do novo
edifício foi publicamente apresentado este sábado, dia 24 de outubro, tendo
sido bem recebido por todos quantos quiserem conhecer a obra em primeira
mão. O novo edifício, cuja construção deverá estar concluída no próximo ano,
ficará localizado numa zona mais central da freguesia, junto ao Centro Cívico,
e é composto por dois pisos. De acordo com a memória descritiva do projeto,
no piso inferior é feito o acesso principal ao edifício com um espaço de foyer
e de secretaria para os serviços de atendimento ao cidadão. Neste piso será
ainda instalada uma biblioteca com ligação ao exterior através de um jardim
de inverno. Já no piso superior funcionarão os vários gabinetes de trabalho e
ainda uma sala multiusos que estará ao serviço da população. O presidente
da Junta de Freguesia, Manuel Carvalho, fala num “projecto arrojado, cuja
beleza, centralidade e funcionalidade deixou feliz a comunidade de
Vermoim”.

Guimarães

Mais de 600 mil euros para as freguesias
A Câmara Municipal de Guimarães transfere mais de 600 mil euros para a
concretização de várias obras nas freguesias. O reforço na aposta em obras
em freguesias, só neste mês de outubro, através da Câmara Municipal, supera
um milhão de euros, na sequência dos subsídios já atribuídos às freguesias
de Fermentões, Polvoreira, Prazins Santa Eufémia, Selho S. Cristóvão, Lordelo
e ainda à União de Souto Santa Maria, Souto S. Salvador e Gondomar.

Publicidade
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Guidismo tem ambição de crescer para
todos os concelhos do distrito de Braga
GUIAS DE PORTUGAL querem crescer no distrito de Braga e querem apoio para se instalar nos concelhos onde ainda não têm
‘voz’. Dizem-se “amigas” e agem da como “irmãs” entre si e dentro da sua comunidade. O guidismo é mais um apoio à formação.
lll
“O movimento guidista é,
no fundo, um pilar na nossa
vida. Primeiro está a
amizade e responsabilidade,
a autonomia e a formação.
Para mim, ser guia, ajudoume a preparar para a vida,
sem dúvida”.

GUIDISMO

| Marta Amaral Caldeira |

No distrito de Braga, 600 raparigas integram o movimento guidista, mas o objectivo de Daniela Queiroga, a comissária regional, é levar o guidismo mais longe, criando novos centros guidistas nos concelhos onde ainda
não existem como é o caso de
Amares, Terras de Bouro e na cidade de Guimarães.
“O que gostávamos mesmo era
de levar o guidismo a mais raparigas e ver possíveis novos locais para abertura de novas companhias. Achamos que é
importante saberem que podem
estar num movimento como o
guidismo e que este é, acima de
tudo, um ambiente seguro para
as raparigas”, indica Daniela
Queiroga, 33 anos, que acaba de
ser reconduzida no cargo de comissária regional de Braga da
Associação Guias de Portugal. A
jovem vai liderar o movimento
guidista no próximo triénio
2020-23, com o apoio de Patrícia Ribeiro (tesoureira), Carla
Sousa (gestora das redes sociais), Rafaela Silva (comunicação e relações públicas) e Luísa
Machado (secretária e comissária regional adjunta).
Tal como o movimento escutista, também o guidismo tem uma
ligação privilegiada com a Natureza e muitas das actividades são
organizadas também no contexto ‘campista’, onde as raparigas
e jovens são desafiadas a fazer
tudo, desde montar a tenda para
acampar à preparação das refeições, entre inúmeros desafios.
“Este é o maior movimento feminino do país e da regiã o de
Braga”, indica, apontando para a
importância do guidismo para
quem dele faz parte. “O que nós
temo para oferecer é basicamente um método de educação não
formal”, sublinha a comissária
regional das Guias de Braga.
“Começamos por experienciar,
através do método ‘aprender fazendo’ e tudo é feito na base da
proposta, desafiando cada guia a

Celeste Ferreira,
Guia há 46 anos

DR

Daniela Queiroga lidera ‘Guias de Portugal’ com equipa que promete fazer crescer ainda mais o guidismo no distrito de Braga

+ mais
A Associação Guias de de
Portugal, que celebra 90
anos a nível nacional no
próximo ano, é um
movimento mundial,
fundado há mais de 110
anos por Baden Powell também ele fundador do
movimento escutista.
Foi precisamente pelo
facto de naquela altura
não ser possível a
existência de ‘organizações
mistas’, com ambos os
sexos, que foi criado este
movimento feminino, na
época, uma associação
para raparigas que tinha
como grande objectivo de
desenvolver o “potencial”
das raparigas.

DR

Celeste Ferreira tem 63 anos e é guia há 46. As três filhas são guias também.

fazer uma determinada tarefa.
Por exemplo, quando estamos
em campo, a guia tem que ser
capaz de realizar todas as tarefas
desde a mesma tenra idade, desde montar a tenda e construções,
fazer a mesa, arranjar lenha e
acender uma fogueira para preparar nela as refeições, embora,
sempre, com a monitorizaão das
guias adultas”, disse.
A entrada no movimento guidista faz-se a partir dos seis anos
e pode ser-se guidista a vida toda; basta ter disponibilidade para apoiar o movimento e as suas
actividades. A bracarense Celeste Ferreira, de 63 anos, é um desses exemplos maiores de que o
guidismo é para a vida toda. Há
46 anos que é uma das guias de
Braga e de Portugal e os seus
passos seriam mais tarde seguidos também pelas próprias filhas, com quem, ainda hoje, partilha o movimento.
“Sempre adorei trabalhar com
crianças e jovens e, também por
isso, além de guia fui também
durante muitos anos catequista.
Como não tive possibilidade de
ir estudar, encontrei no movimento guidista a oportunidade
de trabalhar com as gerações
mais novas, preenchendo essa
lacuna e a minha vontade de ensinar e de partilhar valores comuns e o contacto com a Natureza”, contou. “O movimento
guidista é, no fundo, um pilar na
nossa vida. Primeiro está a amizade e responsabilidade, a autonomia e a formação. Para mim,
ser guia, ajudou-me a preparar
para a vida, sem dúvida”.
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Guias desafiadas a assumir
missão no combate à pandemia

+ pandemia

DANIELA QUEIROGA, a comissária regional de Braga das ‘Guias de Portugal’ assume que a pandemia
veio alterar o ‘formato’ do guidismo, mas as guias têm-se unido para ajudar no combate à Covid-19.
MOVIMENTO GUIDISTA

| Marta Amaral Caldeira |

Há amizades que duram a vida
toda e é esse ‘selo’ que tem fidelizado centenas de raparigas e
jovens mulheres ao Guidismo um movimento de educação não
formal centenário fundado por
Baden Powell, que tem como
grande missão o desenvolvimento de todo o seu potencial. E o
contexto da pandemia não tem
sido excepção. Não há ajuntamentos, mas o espírito de união,
de ajuda a quem precisa e a posição de alerta das guias fazem a
diferença na comunidade.
“É importante estarmos todas
sempre alerta, porque temos
sempre uma amiga ao nosso lado, temos sempre uma guia para
nos ajudar”, confessa a comissária regional de Braga, Daniela
Queiroga. Tal como outros movimentos, também as guias ficaram sem poder realizar os seus
ajuntamentos e actividades ao
ar-livre devido à pandemia da
Covid-19, mas desengane-se
quem pensar que ficaram sentadas no sofá.
“Quando a pandemia começou,
decidimos ajudar também de alguma forma e algumas das nossas companhias que tinham uma
lista de telefones de idosos da

DR

‘Vozes contra a violência’
foi precisamente um dos
projectos mais recentes
e de maior êxito
promovido pelas ‘Guias
de Braga’, através do
qual foram abordados
inúmeros temas desde o
bullying, violência no
namoro, violência
doméstica, racismo,
entre outros. Cada um
destes temas foi
trabalhado em cada
escalão desde as mais
guias mais pequenas
(avezinhas) até às
adultas (moinho) e
depois cada uma
assumiu o papel de
‘missionária’ e espalhou
a palavra junto dos seus
pares, desmistificando
os temas junto dos
amigos e colegas de
escola.

Neste momento não há ajuntamentos das Guias de Portugal, mas elas mantêm a sua missão na comunidade

sua a comunidade, procuraram
ligar-lhes, pelo menos, vez por
semana para falar um pouco
com eles e perceber se precisavam de alguma coisa. Outras
companhias decidiram colocar
no seu prédio ou junto da junta
de freguesia local uma caixa solidária para apoiar quem mais
precisa e vai ser este o nosso objectivo para já e para o próximo
ano em termos das nossas acções, uma vez que não pode ha-

lll
“As ‘guias’ vão ser desafiadas
a olhar para o vizinho, para
a sua comunidade ver o que
faz falta e aí ser
interveniente.
Cada uma no seu prédio e
na sua rua”.
Daniela Queiroga,
Comissária Regional de Braga das ‘Guias
de Portugal’

ver deslocações e ajuntamentos
em massa, vamos incentivar as
nossas ‘guias’ a olhar para a sua
comunidade e assumir nela uma
missão”, indica Daniela Queiroga.
“As ‘guias’ vão ser desafiadas
a olhar para o vizinho, para a sua
comunidade ver o que faz falta e
aí ser interveniente. Cada uma
no seu prédio e na sua rua. E há
muita coisa que pode ser feita,
nem que seja simplesmente aler-

tar a população para usar máscara, lavar as mãos e ter atenção à
etiqueta respiratória”, refere a
comissária regional de Braga
das ‘Guias de Portugal’.
“Esta é também a nossa grande
missão: alertar também o máximo que pudermos as pessoas em
geral para cumprirem com as regras de segurança em termos de
saúde na esperança de que a
pandemia passe depressa para
todos podermos voltar ao nosso
dia-a-dia normal”.
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Viana do Castelo

Viana Práxis premeia reabilitação urbana
MUNICÍPIO quer premiar e incentivar as boas práticas em matéria de reabilitação urbana e instituiu o “Viana Práxis - Prémio de
Reabilitação Urbana de Viana do Castelo”, incentivando quem realizou projectos no concelho a candidatar-se.
VIANA DO CASTELO

| Teresa Marques Costa |

O Município de Viana do Castelo está empenhado em reconhecer e estimular a reabilitação urbana que já faz do concelho uma
referência e instituiu o “Viana
Práxis - Prémio de Reabilitação
Urbana de Viana do Castelo.
Face aos “indicadores excelentes” em matéria de reabilitação
urbana, que se traduzem em investimento privado na ordem
dos 100 milhões de euros nos últimos cinco anos e numa percentagem de 24 por cento dos licenciamentos
emitidos,
o
Município entendeu criar “um
momento de reconhecimento de
carácter bienal” explicou o vereador com o pelouro da Reabilitação Urbanas, Luís Nobre, ontem, na apresentação do “Viana

DR

Luís Nobre apresentou ontem o prémio de reabilitação urbana “Viana Práxis”

Práxis”.
Para Luís Nobre, trata-se de reconhecer o trabalho de reabilita-

ção feito, mas também “para
quem olhar para o concelho veja
aqui uma oportunidade de inves-

timento”.
Outro objectivo é promover as
boas práticas, sublinha o vereador, exemplificando com os projectos desenvolvidos no centro
histórico “onde há uma necessidade concreta de cumprir boas
práticas”.
O prémio tem ainda a finalidade de incentivar profissões que é
preciso preservar, aponta Luís
Nobre.
Promover a reabilitação do edificado com padrões contemporâneos é também objectivo do prémio instituido pelo município
vianense. Além de criar condições condignas, “hoje exige-se
qualidade ambiental e de vivência, mas é preciso também ir ao
encontro de novas realidades da
sociedade” como a eficiência
energética e a mobilidade condicionada aponta o vereador.

Luís Nobre refere que o prémio
visa ainda reconhecer o mérito e
carreira de personalidades cujo
percurso profissional foi significativo para o enriquecimento da
arquitectura e para a valorizaçao
e salvaguarda do património de
Viana do Castelo e lembra que
as intervenções não se cingem
ao centro histórico, abarcando
outras freguesias.
O prémio “Viana Praxis” é
aberto a todos os operadores envolvidos no processo de reabilitação, desde os projectistas aos
promotores imobiliários, incluindo os proprietários.
O regulamento ainda está em
discussão pública, mas o objectivo é que, ainda este ano, sejam
submetidas as candidaturas para
que o prémio seja atribuido no
primeiro trimestre de 2021,
anunciou ontem Luís Nobre.

Publicidade

www.predimed.pt/estacao

+ prémio
O “Viana Práxis - Prémio
de Reabilitação Urbana de
Viana do Castelo” será
dividido em duas
categorias: reabilitação de
edifícios e carreira.

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 €

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

A obra vencedora na
categoria de reabilitação
de edifícios será
distinguida com um
prémio pecuniário de 10
mil euros e com um troféu
de material perene
passível de ser aplicado na
intervenção;
O prémio carreira, bem
como menções honrosas
que possam ser atribuidas,
receberão um diploma
“Viana Práxis”.
O Município constituiu um
júri com representantes da
autarquia; das ordens
profissionais e de
instituições académicas.s
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GUIMARÃES TEM SIDO TERRENO
FÉRTIL PARA A FESTA GUERREIRA
ARSENALISTAS somaram, anteontem, o quinto triunfo nas últimas seis visitas à cidade-berço.
Domínio vermelho e branco cada vez mais acentuado. André Horta chegou aos 100 jogos na I Liga.

JORNADA 5

RESULTADOS
FC Porto, 1; Gil Vicente, 0
Farense, 0; Rio Ave, 1
Tondela, 1; Portimonense, 0
Moreirense, 2; Marítimo, 1
Vitória SC, 0; SC Braga, 1
Nacional, 1; P. Ferreira, 1
Benfica, 2; Belenenses, 0
Sta. Clara, 1; Sporting, 2
FC Famalicão, 2; Boavista, 2
CLASSIFICAÇÃO

SC BRAGA

1. Benfica
2. FC Porto
3. Sporting
4. SC Braga
5. Moreirense
6. Sta. Clara
7. Vitória SC
8. Nacional
9. Rio Ave
10. Marítimo
11. Famalicão
12. Gil Vicente
13. Belenenses
14. P. Ferreira
15. Tondela
16. Portimon.
17. Boavista
18. Farense

| Ricardo Anselmo |

O triunfo alcançado na última
jornada, para além de especial
por ter sido conseguido ante o
histórico rival, permitiu ao SC
Braga ascender uma posição na
table classifica, fixando-se agora
no 4.º lugra, mas também confirmar uma tendência que se tem
verificado nos últimos anos: o
Estádio D. Afonso Henriques é
cada vez mais um recinto onde
os Guerreiros do Minho se tÊm
sentido como peixe na água,
conquistando vitórias atrás de
vitórias que, na contabilidade do
histórico de confrontos em jogos
apenas do campeonato português entre estas duas equipas, já
é favorável aos bracarenses.
No total, disputaram-se 123 jogos entre Vitória Sport Clube e
Sporting Clube de Braga, com a
balança dos tiunfos a pender para os arsenalistas, que passam
agora a contabilizar 49 vitórias,
contra 48 dos conquistadores.
As duas equipas ainda empataram em 26 ocasiões.
Globalmente, a vitória do último Domingo foi a quinta verifi-

I LIGA
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5
5
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5
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5
5
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0
0
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0
1
1
0
2
1
1
3
3
0
3
2
2
2
2
1
3
1

D
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S
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0 14 3 15
1 13 6 10
0 8 3 10
2 8 5 9
1 5 4 8
2 5 4 7
2 2 2 7
1 6 6 6
1 3 4 6
3 7 9 6
1 9 12 6
1 2 2 5
2 2 4 5
2 4 6 5
2 4 8 5
3 3 6 4
2 6 12 3
4 5 10 1

PRÓXIMA JORNADA

SCB

Nos últimos onze jogos entres estas duas equipas, o SC Braga perdeu apenas uma vez com o Vitória SC

cadas nas últimas seis deslocações à casa dos vimaranenses.
Esta série começou na época
2015/16 com uma vitória por 10, com um golo de Rafa Silva,
hoje no Benfica. Na época seguinte, 16/17, novo triunfo pela

margem mínima, com assinatura
de Pedro Santos. Em 17/18, goleada por 5-0, patrocinada por
Dyego Sousa, Hassan, Vukcevic, Wilson Eduardo e Esgaio.
Em 2018/19, houve empate a
uma bola e, na época passada,

Paulinho e Galeno confirmaram
o triunfo por 0-2. Domínio que
se manteve esta época, num desafio em que André Horta teve
motivos para festejar, já que
atingiu a centena de jogos no
prinicpal campeonato português.

Rio Ave - Moreirense
Portimonense - Sta. Clara
Sporting - Tondela
Marítimo - Nacional
SC Braga - FC Famalicão
P. Ferreira - FC Porto
Belenenses - Farense
Boavista - Benfica
Gil Vicente - Vitória SC

lll
Seferovic e Darwin foram
os autores dos golos do
Benfica na vitória por 2-0
sobre o Belenenses.

SC Braga defronta o Zorya na próxima quinta-feira (17.55 horas)

Guerreiros partem esta tarde para a Ucrânia
LIGA EUROPA

| Ricardo Anselmo |

A equipa do Sporting Clube de
Braga realizou ontem o último
treino em solo português de preparação para o duelo da próxima
quinta-feira, às 17.55 horas, a
contar para a 2.ª jornada da fase
de grupos da Liga Europa.
Depois do triunfo na ronda
inaugural do grupo G, em casa,
com o AEK de Atenas, por 3-0,
os Guerreiros do Minho viajam
agora até à Ucrânia para defrontar o Zorya, na cidade de Zaporizhya.

A partida rumo à Ucrânia acontece pelas 15 horas desta terçafeira, a partir do aeroporto Francisco Sá Carneiro e a chegada ao
país do leste europeu está prevsiat para as 21 horas locais, 19
horas em Portugal.
Amanhã, quarta-feira, Carlos
Carvalhal e um jogador a designar farão a conferência de imprensa de antevisão ao duelo
com os ucranianos, a partir das
17.30 horas (19.30 horas na
Ucrânia).
Depois, a equipa fará o habitual treino de adaptação ao relvado e à iluminação artificial do

Zaporizhya City Stadium, com
os primeiros 15 minutos do
apronto a serem abertos à presença dos jornalistas.
Na sexta-feira, um dia após o
duelo com o Zorya, o SC Braga
ainda fará um treino em solo
ucraniano, desta feita no Torpedo Stadium, pelas 11.45 horas
locais, com a viagem de regresso
a Portugal prevista para as 15
horas portuguesas e chegada ao
aeroporto Francisco Sá Carneiro
pelas 19 horas.
De seguida, a equipa focar-se-á
na recepção ao Faalicão, já a
contar para a I Liga.

SCB

Nico Gaitán pode estrear-se oficialmente na próxima quinta-feira
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I Liga

Finalização é a prioridade
de João Henriques
VITÓRIA SC tem o pior registo ofensivo da I Liga, a par do Gil Vicente e
Belenenses. Em cinco jogos, vimaranenses marcaram apenas dois golos.
VITÓRIA SC

| Joana Russo Belo |

TERTÚLIA

Cumpridas cinco jornadas da I
Liga, o Vitória SC é sétimo classificado, com sete pontos - depois da derrota caseira no dérbi
minhoto frente ao SC Braga -,
mas no registo dos conquistadores há um dado a preocupar o
técnico João Henriques: equipa
vimaranense só marcou dois golos no campeonato, naquele que
é o pior registo da prova, a par
do Gil Vicente e Belenenses.
Na terceira jornada, a recepção
ao Paços de Ferreira terminou
com um triunfo pela margem
mínima, fruto de um golo de
grande penalidade apontado por
André André, ainda com Tiago
Mendes no comando. Na ronda
seguinte - que marcou a estreia
de João Henriques ao leme - a
equipa reagiu com uma vitória,
no Estádio do Bessa, com um
golo de Edwards.
No passado domingo, frente ao
SC Braga, o Vitória SC reagiu à
desvantagem na segunda parte,
contudo nunca conseguiu chegar
com critério à área adversária,
de resto, uma das dificuldades

BRACARENSE
José Machado António Duarte Artur Correia

HOJE 19 às 20 horas
106.0 FM

QUINTAS-FEIRAS
Publicação no Jornal
Correio do Minho

DR

Vitória SC tem apenas dois golos marcados no campeonato: André André e Edwards

sentidas em termos ofensivos.
No final, João Henriques reagiu
e deixou claro que a finalização
é a prioridade na preparação dos
próximos desafios: “são poucos
golos, o Vitória tem que fazer
golos, tem que rematar mais
com perigo e ser mais pragmático na zona de finalização. Estamos a exigir que haja mais jogadores com chegada na área para

termos mais presença, é uma
coisa que estamos a batalhar e
vamos conseguir, os jogadores
que temos na frente têm capacidade para isso. São fases, é uma
coisa que vamos melhorar”, sublinhou, lembrando que, com o
tempo e o treino, a equipa está a
“assimilar as novas ideias”.
“Dentro de pouco tempo, o Vitória vai ser muito mais forte”.

§FC Famalicão §Vitória SC
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AO SEU SERVIÇO

LIGUE JÁ PARA: 707 200 027 - DISPONIBILIDADE IMEDIATA
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Manuel Moniz Azevedo
Pesar pela morte
de antigo presidente
O Futebol Clube de Famalicão manifestou, ontem, “profundo pesar” pela morte do associado Manuel Moniz Azevedo, antigo presidente do
emblema famalicense.
“Figura muito importante da história do clube, Manuel Moniz Azevedo
presidiu o Futebol Clube de Famalicão em dois períodos (1994 a 1997 e
de 1998 a 2002), constituindo-se
como um dos principais dirigentes
do clube”, destaca o clube em nota
publicada no site oficial.
À família enlutada e aos amigos,
“o Futebol Clube de Famalicão endereça as mais sentidas condolências”.

Comunicado

Clube solicita relatórios à PSP após
“intervenção policial desproporcionada”
Na sequência da actuação policial nas imediações do Estádio D. Afonso Henriques, antes do dérbi de domingo, o Vitória SC solicitou os relatórios da operação à PSP, “reclamando acções concretas que concluam sobre a actuação
verificada e que esclareçam sobre um uso excessivo de força”. Em comunicado, manifesta “profundo incómodo perante a desproporcionalidade da acção das forças de segurança” e fala em “estigma particular sobre os adeptos”.
“Num fim-de-semana marcado pela presença massiva de público num
grande evento desportivo acolhido por Portugal e pelas naturais concentrações que aí se notaram, até com generalizados relatos mediáticos de “facilitismo sanitário”, não é possível que o país tolere cargas motivadas “por cânticos de apoio” e “tochas deflagradas”, conforme se lê na imprensa desta
segunda-feira. A violência desproporcionada é, por si só, um lamentável
abuso de autoridade, mas num tempo tão sensível como o que enfrentamos
é especialmente crítico que se transmitam mensagens tão díspares e se pratiquem critérios tão diferenciados, permitindo-se que vingue a ideia de que
há normas para uns e normas para outros”, lê-se no comunicado.
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I Liga

Dois regressos para a Operação Alvalade
GIL VICENTE ultima a preparação do jogo com o Sporting, agendado para amanhã e em atraso da primeira jornada da Liga
devido aos casos de Covid-19 nos dois plantéis. Técnico Rui Almeida já pode contar com o avançado Miullen e o lateral Mantuan.
GIL VICENTE

| Joana Russo Belo |

Depois do desaire no Estádio do
Dragão, na última jornada, o Gil
Vicente ultima a deslocação a
Alvalade, onde amanhã defronta
o Sporting, num duelo em atraso
da 1.ª jornada da I Liga, adiado
devido aos casos positivos de
Covid-19 nos dois plantéis.
Na operação Alvalade, o técnico Rui Almeida já pode contar
com o avançado Miullen. O brasileiro, de 22 anos, está recuperado de uma lesão sofrida no primeiro jogo oficial dos galos frente ao Portimonense - e já
apresenta bons índices físicos,
podendo mesmo ser chamado
para o jogo de amanhã, após ter
estado ausente nas últimas semanas dos eleitos.
Sem um ponta-de-lança de

lll
André Narciso foi o árbitro
nomeado pelo Conselho
de Arbitragem para dirigir
o jogo entre Sporting e Gil
Vicente, amanhã, a partir
das 21.45 horas.
Paulo Brás e Marco Vieira
são os auxiliares e o quarto
árbitro é Miguel Nogueira.
raiz, o treinador tem adaptado
Lino na frente de ataque dos gilistas, daí que o regresso do
avançado brasileiro seja uma
boa notícia em vésperas do encontro. O treinador já conta também com o lateral Mantuan, que
deve, igualmente, voltar a ser
opção depois de longa ausência
devido a lesão.

+ Sporting

GVFC

Gil Vicente prepara a estratégia para o jogo de amanhã, em Alvalade

Na equipa leonina,
Eduardo Quaresma foi a
grande novidade do treino
de ontem, ao trabalhar
sob vigilância médica,
depois de ter contraído
uma fractura da apóﬁse
transversa lombar. Em
sentido inverso, estiveram
o avançado Bruno Tabata e
o defesa Antunes, que não
treinaram sob as ordens
de Rúben Amorim. Técnico
já sabe que não pode
contar com João Mário
e Tabata devido aos
regulamentos da Liga.
Publicidade
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AF Braga
§breves

“Claro que também sentimos
a falta dos nossos adeptos”
O GD JOANE entrou a ganhar no campeonato com triunfo (1-0) sobre o Torcatense. Treinador Nélson
Silva ficou satisfeito com a vitória mas lamenta... jogar no distrital sem adeptos também é estranho.
PRÓ-NACIONAL

| Miguel Machado |

Equipa do Joane entrou com o
pé direito no campeonato. Golo
de Fabinho, aos doze minutos da
segunda parte, deu o triunfo desejado aos famalicenses no duelo com o Torcatense na primeira
jornada da Pró-Nacional. Para o
treinador Nélson Silva foi uma
vitória justa, mas suada.
“O objectivo era vencer, principalmente depois de tanto tempo sem jogar oficialmente, e de
uma pré-época longa de quase
dois meses face ao adiamento da
competição. Penso que vencemos com toda a justiça, perante
um adversário forte. Fiquei satisfeito com a exibição da minha
equipa, fomos melhores durante
a maior parte do jogo. Fizemos
um golo e poderíamos ter feito o
segundo. Depois, reconheço que
tivemos que sofrer um bocadinho nos últimos minutos”, analisou o treinador no rescaldo da
1.ª jornada do campeonato.
Ausência de adeptos também

DR

Nélson Silva reconhece que situação da pandemia complica mas há que seguir em frente

foi notada pelo treinador. “Claro
que sentimos a ausência do público. E no Joane temos a felicidade de termos bastante público.
Esperemos que os adeptos voltem o mais rápido possível, pois
se isto se manter vai ser complicado para os nossos clubes do
distrital”, referiu Nélson.

§AF Braga
Clube fafense já informou a Associação da desistência

Fareja suspende futebol em 2020/21
Depois de uma “decisão muito ponderada entre dirigentes”, a direcção do
GD Fareja já comunicou à Associação de Futebol de Braga que não vai participar esta temporada nas provas distritais, devido à actual situação causada pela pandemia da Covid-19.
“Muita insegurança vivida pelos jogadores, com receio de treinar, temerem as deslocações aos campos adversários”, são algumas das razões que
levaram ao clube fafense assumir esta decisão.
O clube lamenta pelos sócios, patrocinadores e fornecedores, mas promete voltar em força na próxima época com “projecto mais ambicioso”, referiu em comunicado de imprensa.

Emblema vimaranense elegeu Comissão Administrativa

Manuel Castro Novais lidera Airão
Para gerir o clube até ao próximo mês de Maio de 2021, os associados do
Airão elegeu Manuel Castro Novais, que era o presidente da Assembleia
Geral, para assumir uma Comissão Administrativa. Noutro âmbito, clube
vai pedir reunião com AF Braga para discutir “caso do jogo com Viatodos”,
pois entende que deveriam ter sido eles a subir de divisão e não o Ronfe.

Confiante numa boa época do
Joane, o treinador reconhece que
gerir a equipa nesta fase pandémica é complicado. “Felizmente
não temos casos no plantel, mas
são sempre tempos de incerteza.
Há que manter a serenidade. Começamos bem o campeonato e
agora é dar continuidade” frisou.

lll
Para o treinador do Joane
esta situação da pandemia
“é muito complicada para
toda a gente” e “está a criar
muitas dificuldades aos
clubes”, nomeadamente em
termos financeiros. Contudo, concorda com as palavras do treinador do SC Braga de que “temos de seguir
em frente”.
“É como o mister Carlos
Carvalhal diz, ‘se calhar não
vamos morrer do vírus
mas de casos psiquiátricos.
Temos de continuar a viver.’
Naturalmente tendo todos
os cuidados. Mas é um facto
que está a ser complicado
gerir isto tudo assim
e respeito a opinião das
outras pessoas que mostram mais receios.”

Plantel
Capitão Cesário, Rui
Machado e Vitor Hugo
voltam a ser opções
Ausentes na primeira jornada
do campeonato, por estarem
indisponíveis os jogadores Cesário, Rui Machado e Vitor Hugo já
podem jogar para a próxima partida do Joane.
O capitão de equipa Cesário regressa após cumprir jogo de castigo, enquanto os outros dois recuperaram de lesão.
Ainda lesionado no plantel continua Cerqueira.

Próximo jogo
Viagem a Serzedelo
“é curta mas será
um jogo super difícil”
Depois da vitória caseira, o Grupo
Desportivo de Joane prepara-se
para jogar fora de portas na segunda ronda do campeonato,
com uma deslocação ao Campo
das Oliveiras, em Serzedelo.
O treinador Nélson Silva antevê
um jogo complicado diante de
um adversário que perdeu no arranque com o Sandinenses.
“É uma viagem curta mas super
difícil. O Serzedelo tem uma boa
equipa, já tivemos oportunidade
de os defrontar na pré-época e
perdemos por 1-0. O Serzedelo
foi uma das equipas que melhor
se reforçou, tem óptimos jogadores, mas vamos lá para competir
e com ambição de ganhar.”

Direcção decidiu, por unanimidade, integrar a Divisão de Honra para época 2020/21

Clube Desportivo de Celeirós pede apoio
dos sócios “para ajudar nesta fase difícil”
DIVISÃO DE HONRA
| Miguel Machado |

Apesar do contexto difícil provocado pela pandemia, a direcção do Clube Desportivo de Celeirós, e por unanimidade, decidiu integrar o campeonato da
Divisão de Honra da AF Braga
para a época 2020/2021, mesmo
tendo em conta “todos os inconvenientes resultantes.” Numa
nota publicada na página oficial
do Facebook, o clube bracarense
refere que “está a seguir todas as
orientações emanadas pelas autoridades competentes de saúde,
(D.G.S. e Autoridade de Saúde

lll
Devido a não ser permitido
a presença do público, o
Celeirós vai tentar manter
a proximidade com os seus
associados e adeptos e
transmitir os seus jogos
em casa através das redes
sociais do clube.
Local ACES Braga) relativamente à pandemia Covid 19”.
Além dessas, implementou outras medidas complementares.
Assim, o Celeirós vai dar início
à competição no dia 7 de No-

vembro, e apela aos adeptos que
continuem e apoiar o clube.
“Fazemos um apelo aos sócios
para que continuem a apoiar o
clube nesta fase tão difícil, pagando a quotas e acompanhando
a vida do clube. Apelamos ainda
aos habitantes da União de Freguesias de Celeirós, Aveleda e
Vimieiro para que se inscrevam
como sócios”, referem nas redes
sociais, prometendo lançar em
breve uma campanha para chegar aos mil sócios do Celeirós.
Agradecendo o apoio dos patrocinadores para esta época,
clube pede também o apoio de
mais empresários da freguesia.
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“Novo relvado do Limianos é obra essencial”
REQUALIFICAÇÃO do Campo do Cruzeiro contempla colocação de um novo tapete sintético com maior qualidade para a prática
desportiva das equipas do Limianos. Clube grato pelo apoio da Câmara Municipal numa obra que ultrapassa os 200 mil euros.
AF VIANA DO CASTELO

lidades em simultâneo, mas para
isso necessitamos de obras de
readaptação”, referiu.
Para o autarca Victor Mendes a
substituição do relvado do campo do Cruzeiro é uma “reivindicação justa” do clube, face ao
estado actual num campo “que
sempre teve uma ocupação intensiva”, reconhecendo que o

| Miguel Machado |

A AD Limianos já recebeu a garantia da Câmara Municipal de
Ponte de Lima para a obra de
substituição do relvado sintético
no Campo Municipal do Cruzeiro, com a assinatura do auto de
consignação, no passado dia 20.
Colocação do novo tapete vai
custar mais de duzentos mil euros (209.811,31€), informou a
autarquia em nota de imprensa.
O presidente da AD Limianos,
Jaime Matos, considera a substituição do relvado uma obra “essencial” para o clube “porque o
actual sintético não tem condições para a prática desportiva”,
explicando que na última temporada o seu mau estado “prejudi-

DR

Autarca de Ponte de Lima considera investimento “uma reivindicação justa” do clube

cou a actividade desportiva”.
Satisfeito e grato à Câmara
Municipal pelo apoio ao Limianos, Jaime Matos aponta que
“há muitas outras coisas que

gostaríamos de melhorar, gostaríamos de fazer jogos à noite,
mas falta-nos a iluminação, e no
complexo Desportivo do Triunfo
podemos conciliar várias moda-

lll
Victor Mendes disse que
“é fundamental que se
proceda à requalificação
deste relvado. É uma
reivindicação justa face ao
estado atual deste campo
que sempre teve uma
ocupação intensiva.”

actual já não tem condições.
“Trata-se de um investimento
significativo, que vem no seguimento do já efectuado nos últimos dois anos, que ascende a um
milhão e meio de euros, no entanto, compete ao município enquanto agente de administração
pública alavancar e apoiar as
instituições locais. Hoje o Limianos tem um conjunto de
equipamentos desportivos que
dignifica o concelho e cria condições para continuarem a fazerem várias atividades desportivas, incentivando à formação
desportiva”, disse o presidente
da Câmara Municipal, agradecendo à direcção “o esforço e
trabalho que tem feito” em prol
do Limianos. A obra tem prazo
de execução de um mês.
Publicidade

MORADIAS BANDA T3 NOVAS - TADIM (BRAGA)
Boas Áreas, Garagem p/ 4 Carros, Bomba de Calor,
Est. Elétricos, Recup. Calor. O Ideal ao seu alcance!
Ref. 5996
208.000 €
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Moto Galos com cinco títulos ibéricos
e seis de campeão nacional em 2020
EQUIPA DE BARCELOS em grande destaque no desporto náutico, encerrou época em beleza na pista
de Marco de Canaveses, conquistando troféus na Copa Ibérica e no nacional de jet ski e motas de água.
JET SKI

+ destaque

| Miguel Machado |

A equipa barcelense do Team Jet
Ski da Associação Clube Moto
Galos esteve em amplo destaque
no Grande Prémio de Marco Canaveses, palco da última etapa
da Copa Ibérica e ronda única do
Campeonato Nacional de Jet Ski
e Motas de Água 2020. Clube
conquistou vários títulos.
Na Copa Ibérica, os barcelenses somaram cinco títulos em oito possíveis. Foram vencedores
Matteo Valente (Ski GP3 Júnior), Joana Graça (SKi GP1),
Miguel Martins (Endurance GP1
e Endurence veteranos) e Lino
Araújo (Renabout GP1).
Nesta competição que arrancou

Na prova de motas de
água, Miguel Martins
conquistou ceptro de
duplo campeão nacional,
triunfando em Endurance
GP1 e Veteranos.
Já na classe rainha, Lino
Araújo venceu três heats,
tornando-se tri-campeão.

ASSOCIAÇÃO MOTO GALOS

Miguel Martins sagrou-se bi-campeão nacional em Motas de Água 2020

com a primeira etapa realizada
em Setembro em Arcos de la
Frontera, em Cádiz (Espanha), o
Moto Galos viu ainda serem vice-campeões ibéricos: Manuel

Leite (Ski GP3 Júnior), Matteo
Valente (Ski GP3), e o estreante
André Correia (veteranos).
Subiram ainda ao pódio, em
terceiro lugar, André Barbosa
(Ski GP3) e Ski GP1) e André
Correira (Endurance GP1).
A contar para o Campeonato
Nacional, o Moto Galo conquistou seis títulos nacionais, em oito classes disputadas.
Nas motas de água Miguel
Martins sagrou-se duplo campeão nacional, vencendo em Endurance GP1 e veteranos.
Já na classe rainha Runabout
GP1 o poveiro Lino Araújo
triunfou em três heats, tornandose tri-campeão nacional.
No jet ski, Joana Graça ganhou
em Ski GP1, os novo talentos
Matteo Valente foi campeão de
Juniores, Manuel Leite foi vicecampeão, e Martim Brito ganhou em Ski GP3 Juvenil.
Nota ainda para honrosos terceiros lugares para André Barbosa (Ski GP1 e GP3), e dos
principiantes André Correia
(GP1, GP2 e veteranos) e Frederico Duarte (Runabout GP1).
Menos felizes foram Diogo
Barbosa e Kevin Reiterer.

§modalidades
FAC competiu no 1.º Open Nacional

Bilhar está de regresso
DR

Beatriz Campos, atleta do FAC

Badminton

Famalicense com
bons resultados
Atletas do FAC alcançaram
bons resultados na 5.ª jornada
do nacional de badminton, categorias não seniores, que decorreu no Centro de Alto Rendimento Caldas da Rainha.
Clube participou com sete
atletas nos escalões de sub-13,
sub-17 e sub-19.
No sub-13, Beatriz Araújo
alcançou a meia-final singulares e com Leonor Silva ganharam um jogo na prova de pares
senhoras. Nos sub-17 participaram Inês Silva, Beatriz
Campos e Carolina Veloso,
com a dupla Beatriz e Inês a
atingir a meia final de pares.
Já o sub-19 Tiago Araújo foi
semifinalista em singulares.

A Federação Portuguesa de Bilhar iniciou o calendário
com o arranque do
1º Open Nacional,
na variante carambola. Com todas as
dificuldades logísticas e recomendações da DGS, os salões do Leça e do Leixões, foram os anfitriões da primeira prova. O
Famalicense teve nesta fase, três atletas em competição, destacando-se
Carlos Veloso, que neste novo modelo “estilo Taça do Mundo”, carimbou a
presença na ronda seguinte. Os outros dois atletas que não tiveram o
mesmo sucesso foram Amândio Marinho e Paulo Oliveira. Ainda sem data de entrada em prova, Artur Figueiredo é o outro atleta com presença
neste Open. A competição colectiva só começa em 2021.

FAC

FAC levou a melhor no primeiro dérbi famalicense da temporada

Dérbi minhoto na I Divisão Nacional

FAC venceu Riba d’Ave
HÓQUEI EM PATINS
| Redacção |

Basquetebol

Segunda parte fatal
A equipa de basquetebol do FAC perdeu 50-69,
com o GDB Leça, para a 2.ª jornada do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão. A equipa forasteira
venceu o 1º período por 11-15. No segundo os
famalicenses reagiram e chegaram ao intervalo
a vencer por 30-29. Na segunda parte, o Leça teve maior acerto. Na próxima jornada, o FAC desloca-se a Barcelos, jogo que está agendado para
sexta-feira, às 21.15 horas.

No primeiro dérbi de Famalicão
desta temporada, no hóquei em
patins, a equipa do Famalicense
levou a melhor sobre o Riba
d’Ave, para a quinta jornada do
Campeonato Nacional da I Divisão. Uma vitória por números
expressivos do conjunto orientado por Vítor Silva, por 6-1.
Mais assertivos nas bolas paradas e com uma boa dinâmica de
jogo, o marcador foi evoluindo

chegando ao 2-0 ao intervalo e
terminando com o 6-1.
Os golos da equipa do FAC foram marcados por: Juan Lopez
(2), Pedro Mendes (2), Hugo
Costa e Gabi.
Um jogo que merecia público
para presenciar esta excelente
partida, o que todos esperamos
aconteça logo que possível.
No próximo sábado o Famalicense vai jogar em Tomar frente
à equipa local pelas 18 horas,
enquanto o Riba d’Ave vai receber o Turquel (18.30h).
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§C. Portugal

Estoril é o novo líder da II Liga
CANARINHOS beneficiaram da derrota do Mafra em Santa Maria da Feira para ascender à liderança
isolada. Vizela averbou segunda derrota consecutiva e ocupa, agora, a 12.ª posição na tabela.
GC Pingo Doce, loja 9
Rua D. Sancho I - Vila Nova de Famalicão
252 377 548

www.inforeco.com

LOJA CELEIRÓS
Avenida de São Lourenço nº 105 - Braga
253 051 431

Call-center 808 20 27 60
II LIGA PORTUGUESA de FUTEBOL
JORNADA 6

1. Estoril
2. Mafra
3. Chaves
4. Feirense
5. Académica
6. Arouca
7. Penafiel
8. Cova P.
9. Casa Pia
10. Oliveirense
11. Covilhã
12. FC Vizela
13. FC Porto B
14. Benfica B
15. Leixões
16. Ac. Viseu
17. Vilafranquense
18. Varzim
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2
1

3
1
2
6
2
1
5
6
8
6
6
6
6
8
5
5
6
3

0
0
1
1
2
2
0
0
2
1
1
1
1
0
2
1
1
1

1 5
2 8
0 11
0 8
0 4
1 4
2 4
1 5
1 6
1 3
2 3
2 2
2 3
2 7
2 1
1 2
2 7
2 2

1
6
5
3
1
3
5
2
6
2
4
7
5
3
4
2
8
5

Oliveirense, 1; Covilhã, 2
Varzim, 0; Estoril, 2
Vilafranquense, 2; Casa Pia, 2
Benfica B, 0; Ac. Viseu, 1
FC Vizela, 1; Académica, 3
Feirense, 3; Mafra, 1
Penafiel, 2; Arouca, 2
FC Porto B, 1; Chaves, 2
Cova P., 2; Leixões, 0

PRÓXIMA JORNADA

Braga heróico
no futsal; FAC soma
primeira vitória
Foi um fim-de-semana globalmente positivo nas modalidades para as
equipas minhotas.
No hóquei em patins, o dérbi minhoto entre HC Braga e Juv. Viana
foi adiado, mas assistiu-se a grande
duelo em Barcelos, entre os locais e
o FC Porto, que terminou empatado
a quatro bolas. Ainda no hóquei,
nota para o Famalicense, que somou o primeiro triunfo, ao vencer o
Riba d’Ave por 6-1.
Já no futsal, destaque para o empate do SC Braga na casa do Leões
Porto Salvo depois de estar a perder por 4-0. O Candoso não foi além
de uma derrota por 5-2 na visita a
Portimão.
Finalmente, no andebol, destaque
para o empate a 30 golos do ABC na
recepção ao Belenenses. A turma
de Jorge Rito ocupa o sexto lugar,
com 13 pontos e mantém-se na
perseguição ao pelotão do campeonato.

HÓQUEI PATINS

FUTSAL

J. 5

RESULTADOS
OC Barcelos, 4; FC Porto, 4
HC Braga-Juv. Viana (adiado)
HC Turquel, 2; Sporting, 7
Famalicense, 6; Riba d'Ave, 1
Benfica, 7; SC Tomar, 2
Oliveirense, 4; Sanjoanense, 3
Valongo, 3; HC Tigres, 1
CLASSIFICAÇÃO
M

S

P

1. Sporting
5 4
1 0 24
2. Valongo
5 4
1 0 16
3. OC Barcelos5 3
2 0 25
4. Benfica
5 3
1 1 26
5. Oliveirense 5 3
0 2 17
6. SC Tomar 5 2
1 2 18
7. Sanjoanen. 5 1
2 2 13
8. FC Porto 3 1
1 1 13
9. Juv. Viana 4 1
1 2 14
10. HC Tigres 5 1
1 3 12
11. HC Turquel 4 1
1 2 8
12. Riba d'Ave 5 1
0 4 12
13. Famalicense 5 1
0 4 15
14. HC Braga 3 0
0 3 4
PRÓXIMA JORNADA
FC Porto - Valongo
Juv. Viana - OC Barcelos
Sporting - HC Braga
Riba d'Ave - HC Turquel
SC Tomar - Famalicense
Sanjoanense - Benfica
HC Tigres - Oliveirense

J

V

E

D

9
8
10
15
16
19
13
15
16
18
17
21
29
11

13
13
11
10
9
7
5
4
4
4
4
3
3
0

I DIV.

ANDEBOL 1

J. 5

RESULTADOS
Qta. Lombos, 1; Fundão, 2
Leões PS, 4; SC Braga/AAUM, 4
Sporting, 3; Modicus, 2
Caxinas-Sanjoanense (adiado)
Belenenses, 3; Azeméis, 3
Portimonense, 5; Candoso, 2
Benfica, 5; Viseu 2001, 0
Eléctrico, 4; Burinhosa, 2
CLASSIFICAÇÃO
J

V

1. Benfica
5
2. Sporting
5
3. Eléctrico
5
4. Portimonen. 5
5. Viseu 2001 5
6. Fundão
4
7. Qta.Lombos 5
8. Belenenses 2
9. SC Braga 4
10. Modicus
4
11. Burinhosa 5
12. Candoso 5
13. Azeméis
5
14. Leões PS 5
15. Sanjoanen. 4
16. Caxinas
4

5
5
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

E

0
0
0
2
2
1
0
1
1
1
1
1
3
2
1
0

M

S

P

0
0
1
0
1
1
3
0
2
2
3
3
2
3
3
4

27
27
16
18
14
11
12
8
9
8
13
10
10
13
6
9

3
8
12
9
14
13
22
6
11
12
17
20
16
16
16
16

15
15
12
11
8
7
6
4
4
4
4
4
3
2
1
0

PRÓXIMA JORNADA
Fundao - Eléctrico
SC Braga/AAUM - Qta. Lombos
Modicus - Leões PS
Sanjoanense - Sporting
Azeméis - Caxinas
Candoso - Belenenses
Viseu 2001 - Portimonense
Burinhosa - Benfica

J

V

J

J. 8

E

D

D

M

S

P

2 12
1 10
1 7
2 7
3 6
3 4
5 4
8 4
5 3
6 3
6 2
7 1

J. 4

RESULTADOS
Aves-Felgueiras (cancelado)
S. Martinho, 1; Rio Ave B, 3
Brito SC, 1; Mondinense, 0
Tirsense, 1; AD Fafe, 3
Pevidém, 0; Berço, 3
Camacha, 0; Vitória SC B, 3
CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS
ABC/UMinho, 30; Belenenses, 30
ISMAI-FC Gaia (adiado)
Avanca, 24; Boavista, 21
Póvoa AC, 22; Ág. Santas, 27
Boa Hora, 25; Benfica, 31
Madeira SAD, 28; Sporting, 34
Sanjoanense, 24; SC Horta, 22
Setúbal, 24; FC Porto, 30
CLASSIFICAÇÃO

D

E

C. PORTUGAL B

Chaves - Vilafranquense
Leixões - Benfica B
Covilhã - FC Porto B
Arouca - FC Vizela
Estoril - Cova P.
Ac. Viseu - Feirense
Casa Pia - Penafiel
Mafra - Varzim
Académica - Oliveirense

§modalidades
Análise

V

1. SC Braga B 4 4
0 0 16
2. Mirandela 4 3
1 0 6
3. Merelinense 4 2
1 1 3
4. Montalegre 4 2
1 1 2
5. Vidago
4 1
3 0 4
6. Cerveira
4 1
1 2 2
7. Bragança 4 1
1 2 2
8. M. Fonte 4 1
1 2 4
9. Pedras S. 4 0
3 1 4
10. Vilaverdense4 0
3 1 3
11. Vimioso
4 0
2 2 3
12. Vianense 4 0
1 3 0
PRÓXIMA JORNADA
Vidago - Vianense
Merelinense - SC Braga B
Pedras S. - M. Fonte
Mirandela - Vilaverdense
Cerveira - Bragança
Montalegre - Vimioso

LOJA FAMALICÃO

| Ricardo Anselmo |

J. 4

RESULTADOS
M. Fonte, 2; Vidago, 2
Vianense, 0; SC Braga B, 4
Vilaverdense, 2; Pedras S. , 2
Bragança, 0; Mirandela, 1
Vimioso, 0; Cerveira, 2
Montalegre, 1; Merelinense, 0
CLASSIFICAÇÃO
J

II LIGA

O Estoril é agora o novo líder da
II Liga. Os canarinhos venceram
no domingo na visita ao Varzim
por 2-0 e assumiram a liderança
provisória, mas ontem, com a
derrota do Mafra em Santa Maria da Feira, com o Feirense, por
3-1, os canarinhos viram confirmada a liderança isolada, à 8.ª
jornada, com mais um ponto que
o Mafra.
Desta ronda, nota também para
nova derrota do Vizela, desta
feita com a Académica, por 1-3,
num jogo que marcou o regresso
dos vizelenses ao seu estádio,
que sofreu algumas obras de remodelação, situação que obrigou a turma minhota a realizar
os primeiros jogos na condição
de visitada em Paços de Ferreira.
No domingo, o Vizela vai jogar
a Arouca, em jogo da 9.ª jornada
da II Liga.

C. PORTUGAL A

M

S

P

0 0 277
1. FC Porto 8 8
0 0 255
8 8
2. Sporting
0 0 249
8 8
3. Benfica
0 2 214
4. Ág. Santas 7 5
1 0 154
5. Belenenses 5 4
1 3 220
6. ABC/UMinho8 4
1 4 193
8 3
7. Setúbal
1 2 130
8. MadeiraSAD5 2
1 2 112
9. SC Horta 5 2
0 4 142
10. Póvoa AC 6 2
0 6 203
8 2
11. Avanca
1 6 198
12. Sanjoanen. 8 1
0 5 156
6 1
13. FC Gaia
3 4 158
14. Boa Hora 7 0
1 5 136
6 0
15. ISMAI
0 7 160
7 0
16. Boavista
PRÓXIMA JORNADA
ABC/UMinho - ISMAI
FC Gaia - Avanca
Boavista - Póvoa AC
Ag. Santas - Boa Hora
Benfica - Madeira SAD
Sporting - Sanjoanense
SC Horta - Setúbal
Belenenses - FC Porto

170
198
195
184
134
211
209
130
118
167
228
246
182
187
181
217

24
24
24
15
13
13
10
7
7
6
6
4
3
3
1
0

V

E

D

M

S

P

1. Berço
4 4
0 0 12 2 12
2. AD Fafe
4 3
1 0 9 3 10
3. Rio Ave B 3 3
0 0 7 3 9
4. Vitória SC B 3 2
1 0 6 1 7
5. Brito SC
4 2
0 2 5 6 6
6. Felgueiras 3 1
1 1 3 3 4
7. Tirsense
2 1
0 1 2 3 3
8. Pevidém
3 1
0 2 3 6 3
9. S. Martinho 4 0
1 3 4 8 1
10. Mondinense 3 0
0 3 1 4 0
11. Aves
1 0
0 1 0 3 0
12. Camacha 4 0
0 4 0 10 0
PRÓXIMA JORNADA
Berço - Tirsense
Mondinense - AD Fafe
Rio Ave B - Pevidém
Vitória SC B - S. Martinho
Felgueiras - Camacha
Brito SC - Aves

lll
O SC Braga B continua
imparável na série A,
somando por triunfos todos
os quatro jogos realizados
até ao momento.
A formação orientada por
Vasco Faísca venceu o
Vianense por 4-o e ocupa a
primeira posição, com 12
pontos, mais dois que o
Mirandela, que segue ma
perseguição. Já na série B,
o triunfo do Fafe em Santo
Tirso, por 3-1, permite aos
justicieiros manterem a
liderança.
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VÍTOR ESPERANÇA Gestor

Escreve quem sabe

A

maioria dos cidadãos sabe que a habitação consta como um dos direitos
previstos na nossa Constituição. Porém, a interpretação do que significa esse direito é bastante mais complexa e desigual.
Direito á habitação não é ter direito a que nos
ofereçam uma habitação mas, o reconhecimento que a habitação é fundamental para a
vida do Homem. Sem abrigo para o seu descanso, resguardo dos desconfortos da natureza, segurança contra agressões externas e sobretudo espaço de vida comunitária, de que a
família é o primeiro pilar, não há dignidade
para o “Ser Humano”.
A sedentarização do Homem trouxe-lhe deveres de organização do espaço a ocupar, designadamente entre o residencial e o produtivo. Como ser social que é, aumentou a proximidade com os outros, criando-se aglomerados habitacionais, num movimento crescente
que gerou aldeias, vilas, cidades e metrópoles,
de tal forma que hoje se estima que cerca de
dois terços (2/3) da humanidade podem já viver em cidades, ou áreas metropolitanas.
Esta concentração gera necessariamente escassez de oferta de habitação por falta de espaços adequados com o mínimo de infraestruturas como as de água, saneamento, eletricidade
e vias de acesso, a que devemos juntar as do
novo conceito de Habitat, onde o meio de vivência urbana deve ser entendido como a interação de atividades de formação, saúde, trabalho e lazer que coexistem em simultâneo numa
sociedade inclusiva e com qualidade de vida.
O mercado reage naturalmente: A maior procura de um bem gera aumento do seu valor. A
escassez de habitação faz aumentar o preço
dos terrenos urbanizáveis com capacidades infraestruturais. A isso juntamos a construção de
maior qualidade e ambientalmente sustentáveis, o que se traduz no aumento do preço dos

Habitação acessível (I)
materiais e dos serviços especializados. A estes custos diretos somamos os custos de contexto normalmente associados aos impostos,
às taxas, licenças, registos, etc.
Os investidores e construtores de habitação
têm que cobrir todos estes gastos e financiar o
capital investido requerendo o lucro pretendido. Tudo somado, torna a habitação um bem
financeiramente dispendioso, valoração que
transforma um bem essencial, num bem inacessível a muita gente.
Acresce ainda. o poder de atratividade de
certas regiões e cidades, que dependem de
muita coisa, incluindo a oferta de habitação.
Quanto maior for aquela atratividade, menor
capacidade de satisfação da procura e consequentemente mais caro o preço da habitação.
Para que a habitação se torne acessível, terá
que haver uma redução dos custos da edificação de habitação ou, o aumento dos rendimentos das famílias. Ao primeiro, o Estado - considerando aqui também as Autarquias - pode
dar uma forte contribuição, seja na disponibilidade de terrenos do seu património público,
pela isenção de impostas, taxas, licenças e demais registos, seja na descriminação - positiva, ou negativa – que, como poder legal de urbanista único, pode condicionar a localização
e a oferta de habitação pelo mercado.
No entanto, a capacidade de cada Município
não é semelhante, sobretudo no que diz respeito à disponibilidade de terreno público urbanizável e bem localizado. Braga é um desses
exemplos. Tudo, ou quase tudo, é privado.
Nunca houve visão estratégica para esta necessidade.

O problema não é só de Braga. Em Portugal
não há tradição, nem exemplo, de oferta de habitação pública com dimensão suficiente para
criar uma oferta de habitação acessível a uma
grande parte das famílias da designada “classe
média”. A habitação pública conhecida foi
sempre dirigida a franjas mais pobres da população, dando origem a bairros sociais que estigmatizam os seus residentes. Há exceções,
quer em Municípios, quer no Movimento
Cooperativo, mas não são muitas.
A Habitação tem sido uma questão prioritária dos últimos Governos, mas continuam os
programas e incentivos a depender da estratégia de quem envia o dinheiro (EU) e não das
necessidades concretas de cada país. Propagandeiam-se programas de milhões, cuja execução remetem para a responsabilidade dos
Municípios, sem cuidar de saber das suas necessidades nem capacidades, acabando o dinheiro sempre nos que já tem respostas municipais à habitação. Pior! Avaliando o que tem
sido feito recentemente, reforça-se esta iniquidade com a limitação de investimento à reabilitação. Ou seja: volta-se a dar, a quem já tem.
Se querem que o Estado crie habitação pública, coloquem o dinheiro no Orçamento (OE),
estabeleçam objetivos quantificáveis de execução em vez de propaganda com Programas
de nome apelativos, como a do “1.º Direito”,
que será inconsequente no que diz respeito ao
aumento da acessibilidade à habitação.
É necessário nova habitação pública e não
apenas reabilitar a existente.
O dinheiro investido na melhoria das condições de acesso à habitação, deve ser dirigido à

classe média, sobretudo para os jovens melhor
preparados e capacitados, mas sem os meios
financeiros para pagar rendas tão elevadas ou
adquiri habitação que os prende ao crédito para uma vida.
A oferta de habitação acessível numa cidade
fixará quadros que a criação de riqueza necessita. Nenhuma cidade atrairá investidores se
ali não houver pessoal tecnicamente preparado
a residir, ou com capacidade para os absorver
rapidamente, tornando-se parte de uma sociedade equilibrada, que os motive e lhes dê estabilidade social e familiar. As cidades que forem capazes de oferecer isso verão o seu poder
de atração económica aumentar.
Braga, apesar de ser uma cidade tradicionalmente de construtores e empreendedores imobiliários, não responde às necessidades da procura, não porque tenha preços especulativos,
mas porque a economia ainda não paga rendimentos suficientes a muitas famílias da classe
média necessários aos preços da habitação
oferecida.
O mercado local continua a privilegiar a venda em detrimento do arrendamento. Esta estratégia não se alterará enquanto a solução continuar a ser feita através do endividamento
bancário, que proporciona imediato retorno do
capital investido.
A cidade terá que ser capaz de oferecer alternativas mais flexíveis e acessíveis, para que
não seja comprometido o esforço financeiro
do seu rendimento familiar destinado à habitação. Hoje recomenda-se que o esforço máximo destinado à habitação não ultrapasse os
40%.
Seja na compra ou no arrendamento aquele
esforço anual está fora do alcance dos rendimentos de muitas famílias
Há alternativas e soluções. Delas falarei no
próximo artigo.

COVID-19: Sabe o que mudou nos critérios de Cura?

A

tualmente, assistimos,
diariamente, ao quebrar
de recordes dos números
de pessoas infetadas com o vírus
COVID-19. Nesse contexto, a Direção Geral da Saúde (DGS), de
acordo com a Organização Mundial da Saúde redefiniu os critérios
de suspeição, isolamento, diagnóstico, cura e de alta de vigilância.
Em relação aos critérios de cura
após o diagnóstico laboratorial de
infeção por COVID-19 saiba o
que mudou:
No início da pandemia uma pessoa só era considerada curada e,
consequentemente, com alta do
isolamento, se apresentasse 2 testes negativos para a SARS-CoV2

(realizados com um intervalo mínimo de 24 horas) e se se encontrasse totalmente assintomática.
No entanto, e tendo por base as recomendações e investigações mais
recentes, a 14 outubro de 2020 a
DGS atualizou a Norma de Orientação Clínica que define cura de
acordo com os seguintes critérios:
- Em caso de doença ligeira a
moderada: tem alta 10 dias após o
início dos sintomas desde que esteja sem febre (sem ter tomado
medicação antipirética) durante 3
dias consecutivos e que apresente
uma melhoria significativa dos
sintomas durante 3 dias consecutivos, SEM necessidade de repetir
teste, ou seja, sem necessidade de

JOANA AFONSO
Médica Especialista em Medicina Geral e Familiar

Voz à saúde
realizar o antigo “teste de cura”;
- Em caso de doença grave ou
crítica, ou em caso de doença imunossupressora grave: tem alta 20
dias após o início dos sintomas
desde que apresente ausência de
febre (sem tomar medicação nesse
sentido) além de melhoria significativa dos sintomas durante 3 dias

consecutivos, igualmente, sem necessidade de repetir qualquer teste;
- Doentes assintomáticos: sem
qualquer sintoma aquando do
diagnóstico e do seguimento têm
alta 10 dias após a realização do
teste laboratorial que estabeleceu
o diagnóstico de infeção por COVID-19.
De salientar que a ausência de
olfato e/ou paladar podem persistir
por semanas e não devem ser contemplados como sintomas decisivos do término do isolamento / estabelecimento de cura.
Qual a razão desta mudança? De
acordo com a evidência científica
atual não parece haver replicação

do vírus nas secreções respiratórias das pessoas que apresentaram
a doença numa forma ligeira ou
moderada, quando passados 10
dias do início do quadro clínico.
Ou seja, o vírus pode até ainda estar presente (o que se traduziria
em testes com resultados sucessivamente positivos, caso fossem
realizados) mas já não apresenta
capacidade de infetar outras pessoas e, consequentemente, propagar a doença. Desta forma, cumprindo os prazos e critérios
clínicos, poderá ser orientada a alta / estabelecida a cura, sem necessidade de repetir qualquer teste.
Em caso de dúvida não hesite em
contactar o seu Médico de Família.
Lembre-se, cuide de Si! Cuide
da Sua Saúde!
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Ideias

JOÃO MARQUES Jurista

Depois de mim virá...
…quem de mim melhor fará.
arece ser este o mote que preside à
Estratégia Cultural Braga 20202030 (ECB 2020-2030) que será
esta semana avaliada pela Assembleia
Municipal. E isto não é uma crítica, mas
um sublinhado positivo de um plano estratégico que pretende dar corpo a uma
aspiração comum e conhecida: Braga Capital Europeia da Cultura 2027.
Ao longo das páginas que compõem o
documento aprovado em reunião de Câmara nota-se um cuidado em projetar sem
algemar, isto é, há uma clara preocupação
em apontar caminhos estratégicos e linhas de ação concretas, mas sempre com
o realismo de não se achar que um plano é
um instrumento fechado à mudança das
muitas realidades que por ele irão seguramente passar nos próximos anos.
É reconfortante ver o trabalho que foi
posto na auscultação da comunidade, permitindo-se que todos, com maior ou menor ligação ao setor cultural, pudessem
dar o seu contributo para a conformação
de uma proposta de caminho comum que
se deseja agregadora e mobilizadora.
Neste aspeto, destaco o labor que, ao longo de dois anos, permitiu auscultar mais
de 3 mil pessoas e organizações.
Foi desse notável trabalho que resultou
o delinear de um caminho que assenta no
conhecimento profundo do terreno e das
“tropas” que estão, já hoje, ao serviço da
batalha pela valorização da cultura como
elemento indispensável de promoção do
concelho e orientação das políticas públicas do município.
Um caminho que apelidaria de “realismo mágico”, roubando a inspiração à corrente latino-americana, por conjugar uma
perfeita noção das limitações que enfrentamos e do ponto de partida em que nos
encontramos com o desejo de acostumar
Braga a um ritmo e qualidade das propostas culturais que, à data de hoje, só podem
ter-se por miríficas.
É que, ao invés de se comprazer em con-
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vencer-nos do admirável mundo novo que
nos espera, os autores da estratégia sinalizam de forma muito crua e aberta os principais obstáculos à concretização das ambições de Braga em chegar ao estatuto de
uma referência cultural regional, nacional
e mesmo, internacional.
Não é agradável ler o diagnóstico sobre
a inexistência de “massa crítica de criação
artística de carácter contemporâneo”, mas
julgo que todos reconheceremos que nada
há de exagerado nesse apontamento crítico.
Como não nos pode deixar felizes constatar que o enorme património imóvel
histórico e moderno de que dispomos está
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subaproveitado por força de deficiências
tão básicas como as que respeitam à “sinalética, informação e conteúdo relevante
de interpretação e mediação à visita”.
Dir-se-ia que este é um daqueles aspetos
cuja reduzida complexidade já deveria ter
sido ultrapassada, mas não se trata aqui
de apontar culpados, antes nos devendo
ocupar a busca de soluções que evitem a
ocorrência estrutural destas deficiências.
E isso só se consegue com a inclusão e
responsabilização de todos os agentes
culturais relevantes da cidade.
Tal leva-me a um breve elencar dos pontos fortes e oportunidades que também
constam da ECB 2020-2030, pois lá se reCORPO REDACTORIAL redaccao@correiodominho.pt
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Redacção: Joana Russo Belo (CP4239A), José Paulo Silva (CP679A), Marlene
Cerqueira (CP3713A), Marta Amaral Caldeira (CP4926A), Miguel Machado
(CP4864A), Patrícia Sousa (CP2720A), Paula Maia (CP4259A), Rui Serapicos
(CP1763A), Teresa Marques da Costa (CP3710A).
Fotografia: Rosa Santos (CP4402A).
Grafismo: Filipe Ferreira (Coordenador), Francisco Vieira, Filipe Leite e Rui
Palmeira.

conhece a “Existência de casos pontuais
de iniciativa privada e empresas com um
posicionamento e reconhecimento nacional muito particulares na área cultural,
nos negócios criativos e na sua expressão
de responsabilidade social.”. Ou seja, há
vontade, há gente e entidades interessadas
em patrocinar cultura, nas suas mais diversas formas, e fomentar no público o
gosto por essa vivência fundamental, mas
é preciso fazer mais.
Para fazer mais haverá que explorar as
oportunidades que temos pela frente: uma
“Comunidade cada vez mais diversa culturalmente”, o “Crescimento gradual do
Setor Cultural e Criativo nos últimos dez
anos”, ou a “Intensa e exponencial procura da cidade, na perspetiva do Turismo,
nos últimos seis anos” são apenas alguns
exemplos identificados nessa vertente.
O certo é que a ECB 2020-2030 dá nota
de um domínio particular que julgo não
ter escapado ao município e que deverá
ser cada vez mais reconhecido como essencial para consolidar um espaço físico e
uma consciência coletiva que reconheça
na cultura um polo agregador de todos os
bracarenses. E esse domínio é o da transversalidade das políticas. É certo que o
pelouro cultural assume preponderância
face aos demais, mas o espaço público, a
gestão dos equipamentos e mesmo a dinâmica económica são outras competências
da gestão municipal que têm de estar na
linha da frente para que esta estratégia
funcione.
Ora, neste ponto, volto ao início, isto é,
à necessidade de quem vier a seguir assegurar a estabilidade das políticas (sem
que tenha de caninamente as não alterar)
e das apostas integradas do município. Na
reunião de Câmara, apenas o PS se absteve, a ver vamos se esta aparente concertação se mantém na Assembleia Municipal
e, principalmente, nos anos vindouros. Só
assim seremos Capital Europeia da Cultura todos os dias

Nota: Os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
NOTICIÁRIO: Lusa.
Estatuto editorial disponível na página da internet em www.correiodominho.pt
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ISSN 9890; Depósito legal n.º 18079/87; Registo na ERC n.º 100043;
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IMPRIME: Naveprinter, Indústria Gráfica do Norte, SA. Lugar da Pinta, km7,5.
EN14 - Maia. Telef: 229411085. Fax: 229411084
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9 Terr
e aço com mais de 100m
9 Churrasqueira
9 No centro da cidade
9 Cozinha mobilada e equipa

AMI 7630

9 Garagem fechada para um

Luís Martins



www.florestaimobiliaria.pt
Rua do Taxa 05 ʹ S. Vitor
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ID:124391014-114 -
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157.400 €

C.E.:(C) - Fabuloso T3 no centro da cidade (S.
Lázaro). Com ótima exposição solar, vistas desafogadas, excelentes acabamentos. Elevador e
garagem individual.

ID:124391005-504 -

265.000 €

C.E.:(E) - Moradia Individual T3 na Caniçada,
no Parque Natural Peneda Gerês.

ID:124391005-496 -

350.000 €

C.E.:(F) Magnífico Solar Minhoto totalmente
mobilado! Com jardim e Piscina.

ID:124391042-20 -

128.900 €

C.E.:(C) - T3 com excelente localização, 3 w.c.´s,
dupla caixilharia, vidros duplos, lugar de garagem,
elevador, próximo ao comércio, a escola, ao hospital de Braga e servido de pequenos negócios
locais. Venha visitar!
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

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

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

PRECISA-SE
AJUDANTE
DE COZINHA

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

Para restaurante em Braga.
Com prática.

Escritório c/ casa de banho,
ar condicionado e varanda
Norton de Matos
(centro de Braga).
€ 25.000

Tlm. 962 628 683

Favor ligar: 927 562 704

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

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

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

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS
DE BARCELOS E DO VALE DO CÁVADO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA
João Pontes da Silva, Presidente da Assembleia Geral da Associação
Comercial, Industrial e Serviços de Barcelos e do Vale do Cávado, no uso das competências que lhe são atribuídas pelo artigo 16º dos Estatutos da Associação e nos
termos do disposto nos artigos 18º, n.º 2) e 19º, desses mesmos Estatutos, convoca a realização de Assembleia Geral Extraordinária para o dia 12 de Novembro de
2020, pelas 21h30, no Salão Nobre da sede da Associação sita ao Largo Dr.
Martins Lima, n.º 10, em Barcelos, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1) Autorizar a Direção da Associação Comercial, Industrial e Serviços de
Barcelos e do Vale do Cávado a iniciar, promover, fomentar, divulgar, conceber,
licenciar o Projeto da Cidade Têxtil e um novo parque empresarial e industrial, bem
como alienar os lotes que comporão o Projeto da Cidade Têxtil e o novo parque
empresarial e industrial.
2) Mandatar a Direção da Associação Comercial, Industrial e Serviços de
Barcelos e do Vale do Cávado para celebrar contratos de compra e venda e contratos promessas de compra e venda, pelos preços, cláusulas e condições que
entender, dar a respetiva quitação, outorgar os contratos e respetivas escrituras
públicas de compra e venda dos prédios necessários e indispensáveis à concretização do Projeto da Cidade Têxtil e do novo parque empresarial e industrial, bem
como a constituição e prestação de garantias.
3) Mandatar a Direção da Associação Comercial, Industrial e Serviços de
Barcelos e do Vale do Cávado para celebrar e assinar todos os acordos, protocolos
e parceriaspúblicas e/ou privadas e contratar todos os produtos bancários
necessários e essenciais, inclusive financiamento de curto, médio e longo prazo, e
constituição e prestação de garantias para concretização do Projeto da Cidade
Têxtil e do novo parque empresarial e industrial.
4) Mandatar a Direção da Associação Comercial, Industrial e Serviços de
Barcelos e do Vale do Cávado para solicitar orçamentos a Gabinetes de Arquitetura
e gabinetes de consultadoria para loteamento do imóvel sito no Parque Industrial
da Várzea, a conceção e licenciamento do Projeto da Cidade Têxtil e do novo parque empresarial e industrial, adjudicar a conceção e o licenciamento do Projeto da
Cidade Têxtil e do novo parque empresarial e industria, bem como os estudos
estratégicos e económicos e assinar os contratos necessários para a execução
5) Autorizar a Associação Comercial, Industrial e Serviços de Barcelos e do
Vale do Cávado celebrar e assinar todos os acordos, protocolos, parcerias com
entidades públicas e privadas, inclusive a constituição de sociedades comerciais ou
outras entidades coletivas, para iniciar, promover, fomentar, divulgar, conceber e
executar infraestruturas nos mais diversos setores da atividade económica, comercial e social e de forma a fomentar o desenvolvimento e incremento económico e
social da área territorial onde serão implementadas, incluindo a cidade têxtil, o novo
parque industrial e empresarial e plataformas on-line e projetos comerciais.
6) Autorizar a Direção da Associação Comercial, Industrial e Serviços de
Barcelos e do Vale do Cávado a recorrer à Banca e celebrar contratos de financiamento bancário e outros produtos financeiros e formas de financiamento, de curto,
médio e longo prazo, bem como constituir e prestar garantias, necessárias e indispensáveis ao funcionamento da Associação ou à concretização de todos os projetos atualmente em curso ou a desenvolver e em que a Associação Comercial,
Industrial e Serviços de Barcelos e do Vale do Cávado seja parte, interveniente ou
interessada.
7) Autorizar a Direção da Associação Comercial, Industrial e Serviços de
Barcelos e do Vale do Cávado a candidatar-se aos projetos de incentivo através de
fundos nacionais ou comunitários, fomento económico e investimento nacionais e
comunitários, inclusive, os apoios concedidos pelo Banco Português de Fomento,
Fundos Comunitários, Fundo de Recuperação e Resiliência e demais fundos públicos ou privados considerados necessários para a realização dos projetos.
8) Mandatar a Direção para vender o terreno de que a ACIBarcelos é proprietária e sito no parque industrial da Várzea, e consequentemente mandatar a
Direção para celebrar contrato de compra e venda e contrato promessa decompra
e venda, pelos preços, cláusulas e condições que entender, dar a respetiva
quitação, outorgar os contratos e respetivas escrituras públicas de compra e venda
do terreno, propriedade da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Barcelos
e do Vale do Cávado, sito no Parque Industrial da Várzea.
9) Mandatar a Direção para celebrar contratos de compra e venda e contratos
promessas de compra e venda, pelos preços, cláusulas e condições que entender,
dar a respetiva quitação, outorgar os contratos e respetivas escrituras públicas de
compra e venda dos lotes/terrenos para construção, propriedade da Associação
Comercial, Industrial e Serviços de Barcelos e do Vale do Cávado, sitos no Parque
Industrial da Várzea, decorrentes de loteamento promovido no terreno propriedade
da ACIBarcelos sito no parque industrial da Várzea.
10) Autorizar a Associação Comercial, Industrial e Serviços de Barcelos e do
Vale do Cávado a proceder ao loteamento do terreno, propriedade da Associação
Comercial, Industrial e Serviços de Barcelos e do Vale do Cávado, sito no Parque
Industrial da Várzea, bem como diligenciar pelo competente processo administrativo de loteamento junto da Câmara Municipal de Barcelos.
De acordo com o disposto no artigo 20º dos Estatutos da Associação, a
Assembleia Geral funcionará em primeira convocatória com a presença de, pelo
menos, metade dos seus associados, ou com qualquer número passada meia hora
da designada para o seu início.
Barcelos, 23 de Outubro de 2020.
O Presidente da Assembleia Geral
(João Pontes da Silva)
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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

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

MUSTANG CABRIO ECOBOOST 55
ANOS 2020– 59.900,00€
KMZERO 7 ANOS GARANTIA

--

Opel Meriva 1.4 Cosmo 100Cv
2011 - Gasolina - €7.999ou €138/mês

Seat EXEO 1.6 Reference Cx.6
2009 - Gasolina - €8.900 ou €154/mês

Peugeot 207 Sw 1.4 Premium
2009 - Gasolina - €6.600 ou €117/mês

Skoda Fabia Break 1.2 Htp Active
2012 - Gasolina - €6.500 ou €105/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
06:30
10:00
13:00
14:15
14:50
17:30
19:06
19:53
19:59
21:09
21:58
23:56
00:59
01:45
02:34

RTP 2

Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Depois do Crime
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
O Preço Certo
Direito de Antena
Telejornal
Joker
É Ou Não É?
O Grande Debate
O Mundo Segundo
Donald Trump
Crimes Graves
Janela Indiscreta
Europa Minha

07:02
13:53
14:00
15:02
15:35
16:15
17:09
20:56
21:30
22:04
22:12
23:07
23:42
00:00
00:34
01:02

Programação Infantil
Folha de Sala
Sociedade Civil
A Fé dos Homens
Visita Guiada
Planeta Safari
Programação Infantil
Garden Party
Jornal 2
Folha de Sala
Barão Negro
Nada Será Como Dante
Isto É Arte
Muito Barulho para Nada
Eurodeputados
E2 - Escola Superior
de Comunicação Social

SIC
06:00
09:15
10:15
13:00
14:55
16:15
18:15
18:40
19:30
19:57
21:45
22:30
23:20
00:00
00:55
01:25
02:30

TVI
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Rainha das Flores
Júlia
Amor à Vida
Éta Mundo Bom!
O Noivo é Que Sabe - Diário
Jornal da Noite
Nazaré
Terra Brava
Golpe de Sorte
Totalmente Demais
O Noivo é Que Sabe - Diário
Passadeira Vermelha
Linha Aberta

06:30
10:15
13:00
14:55
16:15
18:15
19:00
19:57
22:00
23:00
00:00
02:00
03:00

Diário da Manhã
Você na TV!
Jornal da Uma
Destinos Cruzados
A Tarde é Sua
Big Brother
A Revolução - Última Hora
Jornal das 8
FC Porto x Olympiacos
Liga dos Campeões
Bem Me Quer
Amar Demais
Big Brother
A Revolução - Extra
Santa Bárbara
A Outra

Publicidade

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 - sargaços; digam. 2 - mapas; pesar.
3 - propagar; acatam. 4 - margem; comilão. 5 - avistar.
6 - casamentos. 7 - conferir. 8 - ligeiro; fartar. 9 - cortem;
abrilhanta. 10 - contanto; anos. 11 - corrigir; dera.
VERTICAIS: 1 - cessa; chochos. 2 - pulsa; trafica. 3 - bandos; aldeola. 4 - pear; vilória. 5 - curados. 6 - alegres.
7 - demoras. 8 - abanos; diafa. 9 - competir; cachaça.
10 - estádios; rasgar. 11 - residir; ardência.

Sudoku
ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

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

labhilariolima@mail.telepac.pt

1
7

3

9

2

6

FARMÁCIAS

6

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

Rua José Alves Leite, 36

Praça da República, 398

Praça Guilherme de Abreu, 61

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
MINHA FARMÁCIA T. 253 814 220

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

Rua José Falcão ,53

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

FAFE
CUMEIRA T. 253 503 310

ARCOS DE VALDEVEZ
ST. BÁRBARA T. 258 514 090

PONTE DE LIMA
DA VILA T. 258 948 251

R. da Cumieira, 32

R. Dr. Joaquim Carlos Cunha Cerqueira, 103

Av. António Feijó, Loja M

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CALENDÁRIO T. 252 378 400

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
S. VICENTE T. 258 777 986

Av. de França, 1361

Praça Conselheiro Silva Torres

Rua da Bandeira, 814

GUIMARÃES
LOBO T. 253 412 124

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 220

BRAGA
BEATRIZ T. 253 631 199
Rua Doutor Francisco Duarte, 195, Loja 1

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

PÓVOA DE LANHOSO
S. JOSÉ T. 253 102 766
Praça dos Heróis

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

Av. de Londres, 284

Rua de Galvão s/n

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
VALE DO MOURO T. 251 565 821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Quinta Andorinhas Loja 9/10

1
6
3

7

8

4

3

1

4

3

2

2

8

4

9

6

9

1

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - algas; falem. 2 - cartas; luto. 3 - atear; catar. 4 - beiral; rapa. 5 - deparar. 6 - vodas.
7 - revisar. 8 - agil; saciar. 9 - calem; doura. 10 - atal; barbas. 11 - sarar; soara.
Verticais: 1 - acaba; racas. 2 - late; regata. 3 - greis; vilar. 4 - atar; vilela. 5 - sarados. 6 - ledas.
7 - paradas. 8 - alaras; coro. 9 - lutar; siuba. 10 - etapas; arar. 11 - morar; brasa.
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Braga Super
novidade
BIA LOIRA
25 ANOS
Ola meus
amores
cheguei hoje.
Espero por você

Publicidade 31

Cabritinha
de volta
das 8 às 19 horas

918 595 077

964 131 762

ÚLTIMO DIA
Corpo de boneca, convívio
delirante, + massagem.

Linda Morena, Simpática
e Educada.
Para quem deseja e aprecia
uma bela massagem
e convívio.

961 978 920

910 874 772

A PEQUENA
SEREIA

Insólito

Homem vai a supermercado
despido em protesto
Um homem, no País de Gales, foi ao
supermercado apenas usando a roupa
interior.
O acto é em forma de protesto contra a
medida do governo galês que colocou a
roupa na lista de ‘bens não essenciais’,
dificultando a venda destes produtos nos
supermercados do país.

Layna
Boo
O tempo frio veio
para ficar e Layna
aproveitou o
momento para
mostrar que está bem
preparada... para as
baixas temperaturas,
é claro. A canadiana
é conhecida pela sua
beleza inegável
e pelas suas partilhas
ousadas.

Colombiana
Peito XL, Peludinha, corpo
bem feito. Atendo sem
pressas. Oral profundo, 69 +
acessórios.
Adoro minete.

913 639 564

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

910 403 606

Falsos médicos detidos
a prepararem-se para comer
testículos de paciente castrado
Dois homens foram detidos em Wister, no
estado norte-americano do Oklahoma, por
se terem feito passar por médicos para
castrarem um paciente. Após removerem os
testículos do homem, guardaram-nos no
frigorífico e, segundo as autoridades
preparavam-se para comer os órgãos
quando foram detidos.

JOGOS
Segunda 26/10/20

Sorteio 43/2020

18 485
2.º Prémio 22 357
3.º Prémio 57 979
1.º Prémio

Terça 20/10/20

Sorteio 84/2020

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

Sorteio 85/2020

2 19 21 44 49
+2
Quinta 22/10/20

Sorteio 43/2020

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

2.º Prémio 19

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

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: O Mágico, que
significa Habilidade.
Amor: Entregue-se ao amor. Viva a
sua vida amorosa com alegria.
Saúde: Faça uma alimentação
saudável. Comece a cuidar de si.
Dinheiro: Use a sua habilidade para
construir um novo projeto.
Arrisque!
Números da Sorte: 4, 12, 15, 38,
39, 47

Balança
Carta do Dia: Valete de Copas, que
significa Lealdade, Reflexão.
Amor: Poderá viver momentos
difíceis no campo sentimental. É
altura de refletir.
Saúde: Período estável. Aproveite
para acumular energias.
Dinheiro: Cuidado com intrigas.
Construa a sua vida com nobreza.
Números da Sorte: 4, 7, 21, 29, 36,
47

Touro
Carta do Dia: 7 de Paus, que
significa Discussão, Negociação
Difícil.
Amor: Nunca tenha nada como
garantido. Já que ama o seu
companheiro, diga-lho!
Saúde: Vias respiratórias
fragilizadas. Proteja-se.
Dinheiro: Pode ter de fazer ajustes
na sua vida financeira. Força!
Números da Sorte: 3, 5, 19, 23, 27,
42

Escorpião
Carta do Dia: 3 de Espadas, que
significa Amizade, Equilíbrio.
Amor: Um amigo pode estar mais
sensível. Dê-lhe uma dose de
carinho extra.
Saúde: Imponha mais disciplina a si
própria. Encontrará o equilíbrio.
Dinheiro: O seu futuro profissional
não tem limites, acredite mais em
si.
Números da Sorte: 7, 18, 21, 31,
36, 45

Gémeos
Carta do Dia: O Carro, que significa
Sucesso.
Amor: Fase de sentimentos
intensos. Mostre ao seu par quanto
o ama.
Saúde: Inicie uma dieta saudável e
siga-a à risca. A saúde agradece.
Dinheiro: Em breve será
recompensada pelo seu empenho.
Acredite no seu valor.
Números da Sorte: 1, 14, 27, 24,
39, 43

Sagitário
Carta do Dia: Ás de Copas, que
significa Princípio do Amor, Grande
Alegria.
Amor: Poderá ter uma grande
alegria no campo sentimental. O
amor é precioso.
Saúde: Visite o médico de família
pelo menos uma vez por ano. Vigie
a saúde.
Dinheiro: As finanças estão
estáveis. Planeie uma viagem com
o seu par.
Números da Sorte: 1, 8, 13, 27, 28,
46

Caranguejo
Carta do Dia: 3 de Paus, que
significa Iniciativa.
Amor: Ouça o seu par. Seja mais
atenciosa.
Saúde: Estará em forma física.
Aproveite para fazer caminhadas.
Dinheiro: Terá iniciativa para
começar um negócio. Mas
conduza-o com calma.
Números da Sorte: 9, 11, 18, 25,
26, 41
Leão
Carta do Dia: A Papisa, que
significa Estabilidade, Estudo e
Mistério.
Amor: Modere as palavras para não
ferir as pessoas que ama.
Saúde: Poderá estar mais nervosa.
Tome um chá de tília e deite-se
cedo.
Dinheiro: O seu espírito de liderança
vai estar em destaque. Possível de
promoção.
Números da Sorte: 7, 15, 16, 23,
28, 44
Virgem
Carta do Dia: Valete de Espadas,
que significa Vigilante e Atento.
Amor: Faça uma escapadinha
romântica com o seu par. Dará um
novo impulso à relação.
Saúde: Controle a tensão arterial
tomando chá de alecrim
diariamente.
Dinheiro: Esteja atenta ao seu novo
projeto. Quem sabe se não irá
renovar-lhe a vida?
Números da Sorte: 5, 7, 12, 20, 34,
48

Capricórnio
Carta do Dia: O Eremita, que
significa Procura, Solidão.
Amor: Terá tendência para estar
mais só. Combata-a saindo com
uma amiga.
Saúde: Poderá sentir-se mais
debilitada. Tome vitaminas.
Dinheiro: Faça planos para o futuro.
Nunca deixe de sonhar.
Números da Sorte: 1, 3, 17, 19, 25,
49
Aquário
Carta do Dia: Rainha de Ouros, que
significa Ambição, Poder.
Amor: Prepare um jantar para a sua
família e ficarão todos felizes.
Saúde: Faça uma massagem
relaxante. Descontrair vai fazer-lhe
bem.
Dinheiro: Se ambiciona mudar de
casa pode ver a oportunidade
chegar.
Números da Sorte: 9, 10, 28, 32,
29, 37
Peixes
Carta do Dia: 5 de Ouros, que
significa Perda, Falha.
Amor: Seja mais tolerante e evite
perder alguém de quem gosta
muito.
Saúde: Tendência para dores de
costas. Ponha na zona afetada uma
botija de água quente.
Dinheiro: Dê o seu melhor. Mostre
que é uma pessoa muito
profissional.
Números da Sorte: 7, 16, 23, 25,
37, 42
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Denúncias anónimas

Braga e Amares

Buscas da PJ na Câmara de Barcelos
relacionadas com processos urbanísticos

Acusado de abusar
da filha da
companheira
O Ministério Público (MP) acusou
um homem de abuso sexual de
crianças agravado, sendo a vítima a
filha da companheira. Os abusos
terão começado em 2017, numa
altura em que a vítima tinha 10
anos. O MP indiciou que o arguido
passou a viver com a companheira
em 2016, primeiro em Braga e
depois em Amares, e que, entre
2017 e 2019, “manteve trato
sexual” com a filha daquela,
“aproveitando-se dos momentos
que passava a sós com ela”.

Noite e fins-de-semana

Guimarães cria serviço de transporte
flexível para períodos de baixa procura

Celorico de Basto

O Município de Guimarães vai criar um serviço de transportes de passageiros flexível para
situações de baixa procura, que colmatará o défice de oferta no período nocturno e aos
fins-de-semana e feriados. Ontem, a autarquia informou tratar-se de um serviço complementar à rede regular de transporte público, que tem ainda como objetivo garantir os níveis mínimos com uma frota de três mini-bus eléctricos
Apresentado na reunião da vereação, o novo serviço “está pensado de forma a ser possível a
optimização dos percursos e horários, através de um sistema de reservas”. As reservas serão
idealmente efectuadas com um dia de antecedência, por por telefone , através de uma
aplicação ou website.
A cobertura territorial está dividida em 10 zonas e em duas linhas, uma das quais no interior da freguesia de Polvoreira, entre a N105 e a EM579, e outra na ligação entre as freguesias de Pencelo e Azurém, pela zona do Mourão. A cobertura temporal divide-se em período
e férias escolares, subdividindo-se cada um destes períodos em dias úteis e sábados, domingos e feriados. Haverá o período diurno, entre as 8h00 e as 20h00, e o período nocturno, entre as 20h00 e as 24h00.
Para o presidente da Câmara, Domingos Bragança, o serviço “ vem dar resposta às carências
que hoje se verificam no concelho de Guimarães”, adiantando a intenção de igualar o preço
ao utilizador ao valor pago no serviço regular, sendo o montante da reserva descontado no
preço final.
A frota que estará ao serviço do Transporte Flexível será 100 por cento eléctrica, sendo
constituída, inicialmente, por três mini-bus.
No final da reunião do executivo municipal, Domingos Bragança referiu que o metro-bus
anunciado para Guimarães e Braga, no Plano de Investimento Nacional, é uma solução que,
no caso de Guimarães, vem dar resposta à ligação intraconcelhia, operando no eixo que liga
Moreira de Cónegos à Vila das Taipas, restruturando o sistema urbano do concelho cde uma
forma sistémica. Frisou, no entanto, que o metro-bus não dispensa uma ligação entre Braga e Guimarãesa, preferencialmente, por um sistema de tramway ou metro de superfície ,
com ligação ao eixo de alta velocidade ferroviário, que ligará o Porto a Vigo.

Enfermeiro abusou
de pessoa incapaz
O Ministério Público (MP) acusa
um homem pela alegada prática,
em Celorico de Basto, de abuso
sexual de pessoa incapaz de
resistência .O MP diz que o
enfermeiro, foi solicitado para
prestar cuidados de enfermagem a
uma senhora de 90 anos, com
alzheimer, acamada e totalmente
dependente de terceiros” , com
quem manteve “trato sexual”.

Guimarães

Burla bancária
O Ministério Público acusou um
homem e duas mulheres de retirem
cinco euros das contas bancárias de
dois clientes do Montepio, através
de burla informática . Os arguidos
acederam, em Dezembro de 2015,
aos dados necessários para o acesso
e movimentação, através de
homebanking, das contas: número
de utilizador, palavra-passe e dados
do cartão matriz.

A Câmara Municipal de Barcelos esclareceu que as buscas realizadas
ontem pela Polícia Judiciária (PJ) na autarquia estão relacionadas
com três processos urbanísticos e respectiva fiscalização, remontando o inquérito a 2018. Em comunicado, a autarquia refere que a investigação teve na origem denúncias anónimas.
Segundo comunicado da Câmara, os processos foram recolhidos pela PJ e sobre os mesmos foram ouvidos “apenas” técnicos do Município.
“Destes três processos, um está concluído com alvará de utilização
emitido em 2017, outro está em curso e devidamente licenciado e o
terceiro está suspenso, tendo sido objeto de embargo pela Câmara
Municipal”, acrescenta a comunicação da autarquia, esclarecendo
ainda que da acção de hoje da PJ “não decorreu a constituição de
qualquer arguido”. O Município garantiu que o alvo das buscas não
foi a vereadora Anabela Real. “Nem o seu gabinete, nem o do senhor presidente da Câmara Municipal, nem os gabinetes de qualquer outro vereador ou dos respetivos gabinetes de apoio foram objecto de buscas”, assegura, rematando que os factos sob
investigação “não têm absolutamente nada a ver com eventuais infrações às regras da contratação pública”.
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