Publicidade

Correio

Publicidade

do Minho.pt

SÁBADO 31 OUTUBRO 2020 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXXII Série VI N.º 11613 DIÁRIO € 1,00 IVA Inc.

OPERAÇÃO DA PSP NAS FRONTEIRAS DO CONCELHO DE BRAGA

FISCALIZAÇÃO INTENSA
ROSA SANTOS
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VILA VERDE

Aliança Artesanal ganha
obra de Mónica Mindels
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Ana Rocha de Sousa
é convidada do Ymotion
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AMANHÃ NÃO HÁ JORNAL

Técnico Ricardo Soares
está infectado e falha jogo

O CM regressa à companhia
dos seus leitores na segunda-feira.
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REQUALIFICAÇÃO DO CAO DE GUALTAR EM BRAGA
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Meio milhão para um sonho
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Destaque

Situação em Vizela
“é bastante preocupante”
EDIL alerta que a situação epidemiológica de Vizela está “bastante
preocupante” e defende recolher obrigatório para mitigar pandemia.
VIZELA

| Redacção/Lusa |

O presidente da Câmara de Vizela afirmou ontem que o dever de
permanência no domicilio, ao
“não pôr em causa” a economia,
ajudaria a mitigar a evolução da
pandemia de Covid-19 e “o alastrar” de contágios no concelho.
“Somos uma população de cerca de 24 mil habitantes e nos últimos sete dias aumentamos em
100 o número de casos”, afirmou Vítor Hugo Salgado à Lusa,
acrescentando que o número de
novas infecções passou de 272
para 373 na última semana.
Vítor Hugo Salgado afirmou
estar em “contacto permanente”
com o secretário de Estado
Eduardo Pinheiro, que está a
coordenar a pandemia na região
Norte, e que aguarda o Conselho
de Ministros extraordinário para
que sejam implementadas medidas mais globais.

“Estamos numa fase preocupante e acho que é necessário tomar o máximo de medidas de
forma concertada”, afirmou.
O autarca salientou que a situação no concelho de Vizela está
“bastante preocupante” dado,
por um lado, a aproximação a
Guimarães, e por outro, aos concelhos de Felgueiras e Lousada,
onde foram implementadas, a
par com Paços de Ferreira, medidas mais restritivas para combater a evolução da Covid-19.
Nesse sentido, a autarquia tomou uma série de medidas para
evitar os contágios e mitigar a
propagação da doença, bem como medidas de apoio social.
O encerramento dos cemitérios
durante este fim-de-semana, a
suspensão das feiras semanais e
limitações no funcionamento
dos serviços municipais com as
equipas a funcionar em “espelho”, foram algumas das medidas adoptadas.

O autarca afirmou que já foram
distribuídas cerca de 100 mil
máscaras e que estão a ser distribuídos ‘kits’ de equipamentos de
protecção e higienização às várias IPSS do concelho, aos comerciantes, bombeiros e escolas.
Paralelamente, a autarquia criou
“um programa de emergência
alimentar” que complementa o
já existente no concelho, principalmente, devido ao aumento do
desemprego, que segundo o autarca, face ao mesmo período
homologo, ronda os 40%.
O edil está infectado com o novo coronavírus e desde há 12
dias que recupera em casa.
“Neste momento, estou numa
fase estável de recuperação, o
que é óptimo porque foi duro”,
disse, explicando que, no seu caso, a Covid-19 evoluiu para uma
pneumonia, mas como tinha suficiente oxigenação do sangue,
não foi necessário o internamento.
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internamentos
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Portugal ultrapassou todos os
recordes desde o início da pandemia covid-19 com o registo de
40 mortos, 4.656 infectados e
1.927 doentes internados, 275
dos quais em cuidados intensivos, segundo a Direcção-Geral da
Saúde (DGS).
Em relação aos internamentos, o
número de pessoas hospitalizadas continua a subir desde há
mais de uma semana, sendo
agora de 1.927 pessoas, mais 93
do que na quinta-feira.
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São 63 utentes e 12 colaboradores

Casa de Saúde S. João
de Deus com 75 infectados
BARCELOS

| Redacção/Lusa |

O número de infectados pelo novo coronavírus na Casa de S.
João de Deus, em Barcelos, subiu para 75, entre utentes e colaboradores. Em comunicado, a
instituição refere que os infectados são 63 utentes e 12 colaboradores.
Cinco dos utentes infectados
foram encaminhados para as
unidades de saúde de referência.
Na maioria dos casos, refere o
comunicado, os infectados estão
assintomáticos.
“As pessoas em causa estão em
isolamento, de acordo com as indicações das entidades competentes/autoridade de saúde”, diz
ainda.

Aquela Casa de Saúde pertence
ao Instituto S. João de Deus
(ISJD), uma IPSS que presta
cuidados em regime de internamento a cerca de 2.000 pessoas
nos âmbitos da psiquiatria e saúde mental, cuidados continuados
e cuidados paliativos.
O comunicado sublinha que todos os estabelecimentos do ISJD
têm implementados planos de
contingência, que incluem zonas
de isolamento “claramente definidas”.
Acrescenta que os profissionais de saúde estão formados e
informados sobre as precauções
a tomar e os procedimentos a
implementar.
A Casa de Saúde de S. João de
Deus tem 160 colaboradores e
300 utentes internados.

§Braga

AÇORES

* dados
da DGS

Protocolo
Câmara investe 67 mil
euros em pessoal para
unidades de apoio

45,734,031

MORTES

Contagem Mundial

A Câmara de Braga vai investir 67
mil euros em meios humanos para
duas estruturas de apoio criadas no
âmbito da pandemia, uma para
sem-abrigo e outra para pessoas
em isolamento profiláctico. A verba
será atribuída à Delegação de Braga
da Cruz Vermelha, responsável pela
gestão das estruturas, ao abrigo de
um protocolo que será ratificado na
reunião do executivo municipal.
Uma das estruturas será destinada
aos cerca de 25 a 30 sem-abrigo sinalizados no concelho. A outra, a
funcionar no Hotel João Paulo II, no
Sameiro, destina-se a pessoas em
isolamento profiláctico e infectadas
sem necessidade de internamento
hospitalar.

+ 417,447 NOVOS CASOS

RECUPERADOS

CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
RÚSSIA
FRANÇA

9,269,963
8,136,166
5,499,875
1,599,976
1,282,769

1,191,015

33,169,535

MORTES

ACTIVOS

234,774 3,029,913
121,681 583,574
159,104 386,612
27,656 371,760
36,020 1,131,462

CRÍTICOS

16,931
8,944
8,318
2,300
3,156

Mundo
Espanha com recorde diário de 25.595 novos casos
Espanha registou 25.595 novos casos de covid-19, um novo máximo desde o início da pandemia, elevando para 1.185.678 o total de infetados no
país, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.
As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 239 mortes atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 35.878.
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Há quase 500 casos
activos no Alto Minho
NO TOTAL dos dez concelhos do Alto Minho há a registar 1738 casos
de Covid-19 desde o início da pandemia. Destes, 1194 estão curados
e 478 estão activos na comunidade. Há a lamentar 66 óbitos.

DR

Ponte da Barca é o concelho com menos casos activos: dois. Desde o início da pandemia registou apenas 52 infecções

ALTO MINHO

| Marlene Cerqueira |

Nos dez concelhos do Alto Minho existem perto de 500 casos
activos de Covid-19. Os números divulgados anteontem às autarquias pela autoridade de saúde local mostram que desde o
início da pandemia o distrito de
Viana do Castelo regista um total acumulado de 1738 casos
confirmados de infecção por
SARS-CoV-2, dos quais 1194
estão recuperados e 478 ainda
estão activos. Há ainda 66 óbitos
a lamentar.
Paredes de Coura, Ponte da
Barca e Vila Nova de Cerveira
surgem como os concelhos com
menos casos acumulados desde
início da pandemia.
Paredes de Coura contabiliza
43 casos, dos quais 16 recuperados e 27 estão activos na comunidade. Este concelho não regista vítimas mortais associadas à
pandemia.
Também Ponte da Barca não
tem registo de óbitos associados
à Covid-19. Este é também, actualmente, o município com menos casos activos, apenas dois,

registando um total acumulado
de 52 casos de Covid-19.
Vila Nova de Cerveira contabiliza um total acumulado de 65
casos, dos quais 47 estão recuperados e 17 estão activos. Há a lamentar um morto.
No outro extremo da tabela encontramos Viana do Castelo como o concelho com mais casos
confirmados até agora: 623, dos
quais 420 curados e 82 activos.
Há registo de 21 óbtios associados à infecção pelo novo coronavírus. Ponte de Lima, que se
debate actualmente com uma situação de surto num lar de idosos, surge como o segundo concelho com mais casos desde o
início da pandemia: 230. Estes,
128 estão dados como curados,
mas 100 estão activos. Há duas
vítimas mortais a lamentar.
Segue-se Monção, com um to-

tal de 174 casos, dos quais 147
curados e 11 activos. Regista 16
óbitos.
Em Caminha, já foram infectadas 168 pessoas. Destas, 97 estão curadas, quatro faleceram e
67 estão ainda infectadas.
Valença conta 158 casos desde
Março, dos quais 108 curados e
49 activos. Tem um óbito.
Actualmente com 15 casos activos, o concelho de Arcos de
Valdevez conta 122 infectados
desde o início da pandemia.
Destes, 98 estão recuperados.
Há a lamentar nove óbitos.
Finalmente, Melgaço tem actualmente oito casos activos.
Desde o início da pandemia foram confirmados 103 casos de
Covid-19, estando 83 curados.
Lamenta-se a morte de 12 pessoas com infecção por SARSCoV-2.

lll
Ponte da Barca é actualmente o concelho do Alto Minho com
menos casos activos (dois). Este concelho e o de Paredes de
Coura são os únicos onde não se verificaram ainda óbitos por
Covid-19. Ponte de Lima é actualmente o concelho com mais
casos activos.

§notas
Melgaço
Três casos positivos
na secretaria da Câmara
Três das sete funcionárias da secretaria da Câmara de Melgaço testaram positivo ao novo coronavírus,
estando as restantes em teletrabalho, e o balcão de atendimento aos
munícipes reabriu ontem disse o
presidente da autarquia.
Em declarações à Lusa, Manoel Batista adiantou que, no total, foram
realizados 73 testes de despiste a
funcionários da autarquia. Segundo
o autarca, do total de testes efectuados na sequência de duas funcionárias da secretária geral da área
financeira terem acusado positivo,
foram conhecidos os resultados de
71, sendo que se constatou que
uma terceira pessoa daquele serviço contraiu o SARS-CoV-2. Faltam
ainda os resultados de dois testes
realizados na quinta-feira.
“O serviço mantém-se activo, com
quatro das sete funcionárias em teletrabalho, em casa. Na quinta-feira, o balcão único de atendimento
esteve encerrado, por precaução,
mas já foi reaberto”, especificou.
Adiantou que o espaço onde funciona a secretaria geral da autarquia
“já foi alvo de uma higienização
profunda e de desinfecção por aerossóis”.

Caminha
Minuto de silêncio
A Câmara de Caminha está a mobilizar a população para que todos façam um minuto de silêncio, às 12
horas, do dia 2 de Novembro, Dia de
Finados mas também Dia de Luto
Nacional decretado pelo Governo.
O momento será acompanhado pelo toque das sirenes dos Bombeiros
de Caminha e Vila Praia de Âncora e
pelos sinos das igrejas.

Ponte de Lima

Sobe para
63 número
de infectados
na Casa da Caridade
Mais oito utentes da Casa da Caridade de Ponte de Lima estão
infectados com o novo coronavírus, fazendo subir para 63 o número total de casos na instituição, disse ontem o director.
Contactado pela agência Lusa,
Agostinho Freitas explicou que
aumento surge na sequência dos
testes realizados quinta-feira aos
12 utentes que tinham testado
negativo.
Os únicos quatro utentes que
não estão infectados com o novo
coronavírus iam ser transferidos
durante a tarde de ontem para
uma unidade hoteleira em Ponte
de Lima. Aquele serviço foi
“contratualizado pela instituição, em parceria com a Câmara
de Ponte de Lima”.
Do total de idosos que a instituição acolhe (67), 63 estão infectados.
“Os utentes permanecem na
instituição. O seu estado de saúde é estável. Estão com alguns
sintomas como problemas respiratórios, dores de garganta, e
náuseas. Não houve necessidade
de recorrer ao hospital, onde
permanece apenas um idoso de
85 anos”, referiu Agostinho
Freitas.
Além dos utentes, 11 dos 33
funcionários da instituição estão
infectados.
O surto associado a este lar de
idosos teve início na sexta-feira
da semana passada, com a confirmação dos dois primeiros casos em utentes. No sábado, a
instituição accionou o plano de
contingência e, no domingo,
“foram testados todos os utentes
e colaboradores do lar”.
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Condutores à espera de fiscalização
QUATRO acessos ao concelho estão a ser fiscalizados pela PSP de Braga. Ontem, durante a operação de fiscalização e de
sensibilização, na rotunda junto ao Arcada Nova, os condutores mostraram-se “tranquilos”, concordando com a medida.
FISCALIZAÇÃO DA PSP
| Patrícia Sousa |

A ordem é para ficar em casa por
estes dias. Mas há sempre quem
tenha que trabalhar e há ainda
aqueles que tentam ‘fintar’ as regras. Por isso, a PSP e a GNR estão a fiscalizar as deslocações
entre concelhos até segunda-feira, tendo em especial atenção os
“principais eixos viários” que ligam as cidades.
Na operação de fiscalização/
sensibilização da PSP de Braga,
que decorreu durante a tarde de
ontem na rotunda junto ao Nova
Arcada, o Correio do Minho falou com Teresa Machado, residente em Braga, que vinha da
Escola Básica de Prado, no concelho de Vila Verde. A professora de Português, que faz este
percurso todos os dias, apesar de
“não estar propriamente à espera
desta operação”, não estranhou
quando o agente lhe indicou para sair da variante, que liga Vila
Verde a Braga, e seguir para a
rotunda.
“Acho que estas acções são
muito boas para todos em termos de controle da pandemia”,
defendeu a professora, concordando com a medida do Governo. “Temos todos de colaborar
para ajudar a combarer a Covid19”, apelou.
Teresa Machado admitiu que
“não deixa de ser desagradável”,
uma paragem juntos aos agentes
de autoridade, já que “sempre”
associamos a alguma penalização. “Mas esta pandemia também nos permite ver as autoridades mais como elementos de
protecção do que propriamente
de penalização”, confessou.
Também Andreia e Roberto
Duarte, que vivem em Leiria e
ontem tiveram que se deslocar a
Vila Verde a trabalho, partilham
da mesma opinião.
“Como pessoas informadas já
estávamos a contar com esta fiscalização/sensibilização ao longo da viagem”, confessou Andreia Duarte, garantindo que
estavam prevenidos com a respectiva declaração profissional
para conseguirem circular entre
concelhos. “Temos que tomar
precauções e os agentes estão a

ROSA SANTOS

Condutores estavam a contar com fiscalização/sensibilização dos agentes da PSP

ROSA SANTOS

ROSA SANTOS

Teresa Machado é de Braga e dá aulas na Escola Básica de Prado

Andreia e Roberto Duarte, de Leiria, tiveram dque se deslocar a Vila Verde a trabalho

fazer o seu papel e o seu trabalho
e temos que contribuir e acho
que estamos a agir muito bem”,
aplaudiu. Andreia Duarte foi
mais longe: “faz todo o sentido
esta medida do Governo para
minimizar os efeitos da pandemia e a ver se conseguimos continuar a trabalhar e a reerguer as
empresas, caso contrário, entramos todos em crise. É preciso
haver bom senso de todos”.
Logo de seguida, José Dias,
que estava com o filho, não tinha
declaração profissional e deslocou-se de Barcelos a Palmeira,
no concelho de Braga.

José Dias e o filho moram em Barcelos e foram a uma loja em Palmeira (Braga)

“Tinha ideia que só não podíamos circular para fora do concelho no fim-de-semana, por isso,
hoje aproveitei para vir a uma
loja com o meu filho por causa
dos óculos e acabei por ir à casa
da minha mãe”, contou.
José Dias garantiu que não tem
intenções de sair de casa no fimde-semana, aliás rotina que tem
mantido nos últimos tempos.
“Na minha opinião, toda esta situação parte da responsabilidade
de cada um, porque ainda estes
dias vimos casos de muitas pessoas juntas e não aconteceu nada
a niguém”.

ROSA SANTOS
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Serão dias de “bastante trabalho”

CERCA DE 20 AGENTES da PSP Braga estão a fiscalizar, até segunda-feira, quatro pontos de acesso ao concelho. Durante o dia
de ontem, os agentes desdobraram-se pelas rotundas junto ao Nova Arcada e ao E.Leclerc.
FISCALIZAÇÃO PSP
| Patrícia Sousa |

A operação de fiscalização e
sensibilização da PSP em Braga,
no âmbito das restrições à circulação entre concelhos para travar
a epidemia de Covid-19, começou ontem e prolonga-se até segunda-feira em quatro pontos de
acesso. “Serão dias de bastante
trabalho para os nossos elementos policiais. Temos quatro pontos principais de entrada no concelho e vamos estar, por períodos diferentes, ao longo destes
dias”, confirmou o comissário
Fernando Rabaldinho.
A operação começou ontem na
rotunda junto ao Nova Arcada,
para fiscalizar quem vinha do lado de Vila Verde e também na
rotunda junto ao E.Leclerc, para
parar quem vinha do lado do
concelho de Barcelos.
“Os principais eixos de entrada
são Vila Verde, Barcelos, Famalicão e Póvoa de Lanhoso e vamos estar nesses quatro pontos
durante estes dias”, reforçou o
comissário.
Durante a operação, os agentes
começam por fazer uma fiscalização rodoviária, para perceber
“se os condutores têm os veículos em condições para circular”,
questionando de seguida a origem, a naturalidade e o destino.
“Se for alguém em horário laboral ou que venha ou vá para o
trabalho isso implica uma justificação da empresa ou cartão
profissional”, alertou o comissário, garantindo que quem não estiver nessas condições “volta para trás”.

ROSA SANTOS

Rotunda junto ao Nova Arcada é um dos locais de fiscalização, até segunda-feira, de entrada no concelho

lll
“Somos cerca de 15
elementos, mas teremos
operações a rondar os 20
agentes. Prefiro manter
dois postos com mais
visibilidade do que postos
pequenos e não conseguir
controlar. O ponto de
fiscalização/sensibilização
junto ao Nova Arcada tem
mais condições de
segurança, já que oferece
mais espaço na via e evita
congestionamentos.”
ROSA SANTOS

Comissário Fernando Rabaldinho admite que serão dias de “bastante trabalho”

Fernando Rabaldinho
Comissário PSP Braga

Durante a tarde de ontem, estava a decorrer “tudo dentro da
normalidade”, mas Fernando
Rabaldinho acredita que as circunstâncias se vão alterar ao
longo do fim-de-semana, porque
há pessoas que vão certamente
tentar sair do concelho.
A acção está “muito bem” divulgada pelo Governo e pelas
forças de segurança, por isso,
durante a tarde de ontem, os
agentes da PSP tiveram o trabalho facilitado. “As pessoas compreendem o nosso trabalho e
nem questionam o porquê desta
operação”, confidenciou o comissário. Fernando Rabaldinho
referiu que nas “outras operações as pessoas perguntam de
imediato o porquê e aqui já desconfiam qual é o objectivo”.
Muitos dos condutores “já vêm
com as respectivas declarações
das empresas na mão e dizem logo que estão a trabalhar”, confirmou.
Entretanto, pela experiência
que os agentes têm, os veículos
comerciais e de mercadorias já
não são desviados para fazer a
respectiva operação. “Compreendemos que é alguém que
está a trabalho, já não perdemos
muito tempo com esses viaturas,
porque 99% desses carros estão
efectivamente a trabalho”, referiu o comissário, admitindo estarem “mais preocupados” com as
viaturas ligeiras de passageiros.
Ontem à tarde, durante a fiscalização na rotunda junto ao
E.Leclerc surgiu uma ilegalidade, que deu azo a uma detenção,
e a equipa da PSP recolheu ao
comando.
Publicidade
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Eça sentou-se à mesa com muita alma
RESTAURANTE Alma D’Eça recebeu o último jantar vínico da edição deste ano do Vinho Verde Fest. Fazendo jus ao nome do
restaurante, ao jantar não faltaram convidados especiais e uma ementa bem retratada nos livros do escritor.
VINHO VERDE FEST
| Patrícia Sousa |

“Caindo do alto, da bojuda infusa verde - um vinho fresco, esperto, seivoso, e tendo mais alma, entrando mais na alma, que
muito poema ou livro santo.”
in ‘A Cidade e as Serras’
Eça d’Queirós
A noite prometia boa comida e
bom vinho verde de Braga. Mas
ninguém estava à espera de dois
convidados especiais: Eça d’
Queirós e a cunhada Benedita
Castro Pamplona sentaram-se à
mesa do restaurante Alma D’Eça
e proporcionaram a todos os presentes uma viagem ao século
XIX, ‘espreitando’ aqui e ali por
algumas das obras do escritor.
Assim se fechou com “chave de
ouro” a VII edição do Vinho
Verde Fest.
O evento, organizado pela Câmara Municipal de Braga em colaboração com a Associação Comercial de Braga (ACB), teve
como finalidade promover o
consumo do vinho verde nos
restaurantes. O restaurante Alma
D’Eça foi o nono estabelecimento a abrir portas ao jantar vínico,
inserido pela primeira vez nesta
iniciativa. À mesa juntaram-se
os vinhos do Solar da Pena para
harmonizar com o melhor da
gastronomia num dos restaurantes de referência da cidade.
Os actores Rafael Pereira e
Ana Pinto, da companhia Viajantes no Tempo, têm vindo a retratar a vida e a obra do escritor,
e anteontem surpreenderam tudo
e todos ao longo do jantar.
Fã incondicional do escritor
Eça d’ Queirós, Pedro Sousa, do

DR

Pedro Sousa, do restaurante Alma D’Eça, falou da ementa inspirada nas obras de Eça d’ Queirós

restaurante que dá alma ao escritor, admitiu que Eça d’ Queirós é
o escritor português que “melhor
junta” duas dimensões: “a arte
da narrativa e a arte descritiva,
sendo que na arte descritiva está
muito bem presente a comida e a
bebida”.
Por isso, o restaurante, em parceria com o Solar da Pena, decidiu apresentar um menu inspirado nas obras do escritor pelas
mãos do chef José Pedro Santos.
“Decidimos fazer uma pequena
viagem pela gastronomia da
obra de Eça d’Queirós e nada
melhor do que o restaurante Alma D’Eça celebrar o quinto aniversário com um menu inspirado
no escritor”, justificou Pedro
Sousa, destacando as obras
‘Mandarim’, ‘O Crime do Padre
Amaro’, ‘Os Maias’, ‘A Cidade
e as Serras’ ou ‘O Primo Basílio’, que têm várias referências

§novo modelo
Altino Bessa

Jantares temáticos e com história
podem ser próximo desafio

Surpreendido com a presença de Eça d’Queirós e a cunhada Benedita Castro
Pamplona no último Jantar Vínico, inserido na edição deste ano do Vinho
Verde Fest, o vereador do Turismo da Câmara Municipal de Braga, Altino
Bessa, deixou o desafio de se fazerem jantares temáticos e com história. “Esta surpresa foi muito interessante. Temos que pensar num modelo com jantares temáticos e com a história das personagens da cidade como Ondina
Braga, Carlos Amarante ou até S. Geraldo”, incitou Altino Bessa, lançando o
repto aos restaurantes da cidade. Esta ideia pode até vir a ser trabalhada
com a Companhia de Teatro de Braga.
Também o director geral da Associação Comercial de Braga admitiu que o
momento vivido no último jantar vínico foi “uma lufada de ar fresco e uma
experiência extraordinária”. Rui Marques foi mais longe: “esta surpresa corporizou na perfeição o que era a ideia da organização para este tipo de
eventos, que fossem distintivos, diferenciadores e desafiantes quer para os
restaurantes quer para os produtores de vinho”. O certo é que aquele momento “foi extremamente bem sucedido e casa na perfeição a gastronomia
e os vinhos com a cultura e a história”, aplaudiu.

gastronómicas que se apresentaram à mesa no nono jantar vínico. Canja de galinha, com miúdos, moelas e fígado, seguida de
um bacalhau confitado com puré
de grão e salada de pimentos e
depois um arroz de favas com
frango alourado foram os pratos
apresentados entre representações cénicas dos actores. À sobremesa não faltaram ainda o
leite creme nacional e o doce
Teixeira. Tudo isto bem regado
pelos vinhos do Solar da Pena.
O enólogo do Solar da Pena,
Pedro Campos, acredita que “esta é uma oportunidade muito boa
para produzir bons vinhos, sendo que a quinta está situada na
zona de Braga com o melhor potencial, a bacia de montanhas do
lado de esquerdo quem vai para
a Póvoa de Lanhoso”.
O enólogo garantiu que este
projecto recente tem ‘pernas para andar’. “Estamos a produzir o
vinho há três anos com castas da
região e está a correr muito
bem”, assumiu.
No jantar vínico, o Solar da Pena apresentou no Welcome
Drink o Folclore, que é “um vinho verde cuidado de forma tradicional e que expressa a frescura e a leveza”, explicou. À mesa
ainda estiveram, a acompanhar o
bacalhau, o Solar da Pena Arinto
e para fazer jus ao arroz de favas
com frango alourado esteve o
Solar da Pena Batonnage. “O
Solar da Pena Arinto é uma casta
extraordinária que permite fazer
de tudo e no primeiro ano de lançamento já ganhou uma medalha
de prata”, informou o enólogo,
acreditando que o Solar da Pena
vai levar “muito longe” o nome
de Braga.
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Jantares vínicos
vieram para ficar

§Turismo Natureza
Vereador Altino Bessa

nenhuma para chumbarem a praia de Palmeira como praia de banhos”.
Entretanto, as praias do Cavadinho e de Navarra “já têm a bandeira ouro há vários anos”,
o que significa que, depois das obras, a Câmara Municipal de Braga vai pedir a classificação das duas praias para receberem Bandeira
Azul. O concelho de Braga tem 18 km de margem de rio Cávado e hoje já tem uma “rede de
praias”. “A cidade sempre esteve de costas voltas para o rio Cávado e estamos a inverter isso.
Com esta rede de praias acreditamos que teremos mais bracarenses e pessoas de fora nas
nossas praias”, admitiu o vereador, defendendo que “Braga é uma grande cidade que vai ter
uma oferta de praias inigualável no país”.
E Altino Bessa foi mais longe: “ninguém pensava que era possível termos uma rede de praias
com infraestruturas e qualidade de água das
melhores a nível nacional e com o objectivo de
termos três praias com Bandeiras Azul”.
Para Altino Bessa a aposta passa efectivamente pelo Turismo de Natureza, porque acredita
que “Braga tem potencial”.
O vereador foi peremptório: “não há nenhuma
grande cidade, urbana e moderna, que tenha
esta riqueza natural. Não há nenhuma cidade
que tenha esta capacidade, dimensão e oferta”.

Braga quer três praias
com Bandeira Azul
em 2022

SUCESSO dos primeiros nove jantares vínicos, inseridos na edição deste ano do Vinho Verde Fest, leva a organização a continuar com esta iniciativa.

A par do Turismo Religioso, Patrimonial e Cultural, o Município de Braga está a apostar no
Turismo Gastronómico e de Natureza. “Em
2022 queremos ter três praias com Bandeira
Azul, mas para o próximo ano queremos ter já
cinco praias em funcionamento”, avançou o vereador do Turismo, Altino Bessa, esperando
que a Agência Portuguesa do Ambiente e o
Instituto Socorros a Náufragos façam “justiça”
com a praia de Palmeira.
“Já despachei os processos para concurso para
a infra-estrutura para as praias do Cavadinho,
em Crespos, e de Navarra, um investimento
que ultrapassa 900 mil euros”, informou Altino
Bessa, adiantando que o processo segue nos
próximos dias para concurso público para a
realização da obra.
“Esperemos ter as obras concluídas em Junho
ou Julho do próximo ano. E nessa altura, é nosso objectivo ter cinco praias fluviais”, sublinhou
o vereador, lamentando que o caso de Palmeira já tenha sido negado duas vezes, quando
acredita que “não há justificação nem razão

Publicidade
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Sucesso dos jantares vínicos dita a continuidade da iniciativa

VINHO VERDE FEST
| Patrícia Sousa |

Os jantares vínicos, inseridos pela primeira vez no Vinho Verde Fest, vieram para
ficar. “A dificuldade, às vezes, aguça o
engenho. Foi uma inovação e como resultou tão bem vai continuar a fazer parte do
Vinho Verde Fest”, garantiu o vereador do
Turismo da Câmara Municipal de Braga,
Altino Bessa, no final do jantar vínico,
que decorreu no restaurante Alma D’Eça.
“Esta iniciativa foi um sucesso e tivemos uma adesão muito interessante. Tivemos nove jantares vínicos muito interessantes, tivemos vários produtores de
vinhos e vários restaurantes a participar
nesta iniciativa e de certeza que serve como alavanca para a próxima edição do Vinho Verde Fest”, sublinhou Altino Bessa,
esperando que quando “não houver constrangimentos” da pandemia, em vez de
nove jantares vínicos sejam 20.
“Queremos potenciar esta associação
entre a restauração e os produtores de vinhos para o negócio fluir ao longo do
ano”, justificou o vereador, referindo que
estes são “pequenos contributos para que
os negócios se mantenham”.
Este ano, havia “todos os motivos” para
não se realizar o Vinho Verde Fest, mas a
organização decidiu fazê-lo. “Fizemos

num modelo virtual, onde os produtores
de vinho apresentaram os seus produtos e
fazia-se uma espécie de viagem através
do site. Não desistimos das nossas actividades, algumas não são possíveis realizar,
mas as que são possíveis nós realizamos”,
confirmou Altino Bessa, lembrando a realização do Fórum do Turismo, a Gala do
Turismo, o Conselho Consultivo do Turismo, o Verde Cool e o Verde Vinho Fest.
Também, o director geral da ACB, Rui
Marques acredita que esta iniciativa é para replicar já em 2021. “O balanço é positivo, já que conseguimos manter o evento
activo e ter novamente na agenda a promoção dos vinhos verdes e da gastronomia local, reinventando o modelo existente”, referiu Rui Marques, admitindo que
“não se conseguiram resultados extraordinários” em termos financeiros. No entanto, dado o contexto actual, “conseguiu-se
criar estímulos positivos quer para os
consumidores quer para os empresários”.
Rodeados de “grande pressão negativa”,
esta foi “uma oportunidade de continuar a
criar desafios às empresas e experiências
às pessoas, por isso, foi uma mais-valia”.
Rui Marques concluiu: “conseguimos encontrar o modelo para envolver a restauração nesta grande festa, que é qualificante, distintiva e que valoriza o produto
vinho e o produto gastronomia”.
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APPACDM investe perto de meio milhão
de euros para requalificar CAO de Gualtar

FINANCIAMENTO é suportado por concurso submetido pela CIM do Cávado, pelo apoio da câmara de Braga e a uma verba alcançado no Orçamento Participativo de 2018. Obra deverá estar concluída em Março de 2021.
APPACDM

| Paula Maia |

Quinhentos mil euros é o valor
que a Associação Portuguesa de
Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) vai
investir na requalificação do
Centro de Actividades Ocupacionais (CAO) de Gualtar que
vai permitir à instituição acolher
cerca de 85 utentes, regularizando a situação de muitos jovens
que não estão abrangidos pelos
acordos de cooperação com a segurança social.
A assinatura do contrato para a
execução da obra, a cargo da
Corfour, teve lugar ontem, na sede da APPACDM, numa cerimó-

ROSA SANTOS

Momento de assinatura do contrato para a execução da obra

nia que contou com a presença
do presidente da câmara de Braga.

António Melo, presidente da
direcção da APPACDM, explicou que a obra, que arranca já

em Novembro, resulta de dois
concursos. O primeiro, financiando pelo Norte 2020, submetido pela CIM do Cávado, no valor de 290 mil euros, ao qual se
junta ainda o apoio da câmara de
Braga, no valor de 40 mil euros,
que também foi responsável pela
elaboração do projecto arquitectónico; e um segundo resultante
de uma verba atribuída pelo Orçamento Participativo de 2018,
no valor de 85 mil euros, que cobrirá as despesas da substituição
do telhado no CAO.
“O projecto prevê dois CAO’s
de 30 jovens em cada um deles,
e ainda um terceiro de 25. A instituição passará, por isso, a ter
85 jovens neste centro”, refere o

Publicidade

www.predimed.pt/estacao

dirigente, adiantando que o objectivo é que em Março de 2021
a obra esteja concluída.
Com as instalações devidamente licenciadas e reconhecidas pelo Centro Distrital da Segurança Social, a APPACDM
procura também com este projecto regularizar definitivamente
a situação dos utentes que não
estão abrangidos pelo acordo
com a segurança social, 45 no
total. “Há muito tempo que a segurança social andava a pressionar a instituição porque necessitava que fizéssemos obras para
legalizar a situação. Foi agora”
diz António Melo, enfatizando
que esta era uma obra ansiada há
duas décadas.

§nota
Ricardo Rio
“Projecto mobilizou,
por mérito próprio,
vários apoios”

QUINTA EM ADAÚFE
Com aproximadamente 18.000 m2 de terreno, este imóvel dispõe de 3 moradias para
reconstrução, área de terreno inserido no PDM para construção, eira, casa da adega,
Pomar e terreno rústico. Localizado próximo à Praia Fluvial de Adaúfe em zona calma e
residencial com excelente exposição solar.

299.000,00 €

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

O presidente da câmara sublinhou
que depois ter vivido períodos “turbulentos”, a APPACDM está a entrar
num período de “normalidade” que
lhe permite concretizar ambições
que se arrastam há décadas, sendo
esta obra um bom exemplo disso.
“Este é um momento que se tem de
viver com alegria e satisfação por
parte de todas as pessoas que lidam com esta comunidade”, referiu
Ricardo Rio, sublinhando que para a
concretização desta requalificação,
a APPACDM conseguiu mobilizar
“por mérito próprio” vários apoios e
fontes de financiamento.
“Foi um dos primeiros projectos a
ser bem sucedido nas candidaturas
de apoio aos equipamentos sociais
no âmbito do Norte 2020 nos
fundos geridos pela CIM do
Cávado”, explicou o autarca,
acrescentando que também a
autarquia apoiou directamente o
projecto pela causa que abraça,
sem esquecer a capacidade de
mobilização que teve junto dos
cidadãos de Braga que, em sede de
Orçamento Participativo, reconheceram o mérito do projecto.
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‘Noite Solidária’
apoia Médicos
do Mundo
AGENDADO para dia 7, evento está integrado
na programação do Minho Medical Meeting,
promovido pelos alunos de Medicina da UMinho.

§nota
Pelas 15 horas

Livro do poeta
Sebastião Alba apresentado
hoje na Biblioteca
Lúcio Craveiro da Silva
‘Todas as Noites me Despeço’ é o novo livro da autoria de Sebastião Alba que será apresentado hoje, pelas 15 horas, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva.
A iniciativa contará com a presença de Miguel Bandeira, vereador da Câmara Municipal de Braga.
A apresentação do livro estará a cargo de Domingos Barbosa.
O poeta Amadeu Santos também vai evocar o poeta bracarense.
‘Todas as noites me despeço’ é uma antologia
da Poesia de um dos maiores Poetas da moderna Língua Portuguesa. São cerca de cinquenta poemas de Sebastião Alba
que percorrem os livros que o Poeta publicou em vida e dãonos uma panorâmica da grandeza da sua produção poética.
Publicidade
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Altice Forum Braga é o palco escolhido para este espectáculo solidário

ALTICE FORUM BRAGA
| Redacção |

O grande auditório do Altice Forum Braga é o palco da ‘Noite
Solidária’, uma iniciativa de carácter solidário promovido pelo
Núcleo de Estudantes de Medicina da UMinho (NENUM) para
apoiar a Associação Médicos do
Mundo.
O evento, agendado para as
21.30 horas, do próximo dia 7,
promete aliar muitas gargalhadas ao espírito humanitário. Inserido na programação da XIII
Minho Medical Meeting, o espectáculo está aberto à participação de todos. Entre os artistas
que se associam a esta causa estão Tio Jel, a mais recente personagem do humorista Nuno
Duarte, conhecido por ser um
dos Homens da Luta, e Zé Pedro
Cobra, um advogado humorista
que angaria dinheiro para doar a
causas humanitárias.
O valor angariado com a receita de bilheteira irá reverter, na
sua totalidade, para a Associação
Médicos do Mundo, uma organização Não-Governamental de
ajuda humanitária e de cooperação para o desenvolvimento.

Os bilhetes para o público geral custam 5 euros e já se encontram à venda na rede Tickeline
emhttps://ticketline.sapo.pt/evento/noite-solidaria-52538 ou nas
bilheteiras do Altice Forum Braga. Os inscritos no evento XIII
Minho Medical Meeting poderão adquirir as entradas nas bilheteiras do Altice Forum durante a realização do encontro que
terá lugar, pela primeira vez, no
Altice Forum Braga. Organizado
pelo NENUM, conta com apoio
da Escola de Medicina da mesma universidade, sendo o encontro de 2020 dedicado ao futuro
da medicina.
Sob o mote ‘Ligados ao Futuro’, o encontro, que acontece
nos dias 6, 7 e 8 de Novembro,
pretende abordar questões fulcrais no que diz respeito à evolução e progressão da medicina e
saúde em geral, através de palestras, espaço para debates, workshops e outras actividades, servindo para capacitar, instruir e
despertar a curiosidade e vontade em aprender dos seus participantes acerca do desenvolvimento médico e tecnológico,
com a Saúde do presente e do futuro como pano de fundo.
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PS critica aumento de rendas no mercado
VEREADOR do PS manifestou-se ontem solidário com os comerciantes que denunciam o aumento das rendas no novo mercado
municipal. Artur Feio anunciou que vai propor ao executivo municipal um período de carência durante o próximo ano.
POLÍTICA

| Teresa Marques Costa |

Os vereadores do Partido Socialista tencionam levar à próxima
reunião do executivo municipal
de Braga uma proposta com medidas mitigadoras do aumento
do valor das rendas a pagar pelos comerciantes no novo mercado municipal, bem como das
novas regras, nomeadamente a
extensão do horário.
O anúncio foi feito ontem pelo
vereador do PS, Artur Feio, após
uma visita ao mercado municipal temporário para ouvir alguns
comerciantes, nomeadamente da
área do talho, sobre o valor das
rendas para o novo mercado que
tem abertura prevista para Dezembro.
Foi junto dos talhantes e da zona de padaria que o vereador soPublicidade

cialista ouviu mais queixas,
apontando o aumento das rendas
como a mais grave.
"Estamos a falar de rendas que
grosso modo dobram de valor"
refere Artur Feio, concretizando
que as rendas passam de 200 para 400/500 euros.
O motivo do aumento das rendas - atribuido ao aumento da
área - também não colhe junto
da oposiçao socialista que dá
conta que “as áreas não aumentam significativamente”.
O vereador do PS avança como
medida mitigadora um período
de carência do valor dos alugueres pelo menos durante o próximo ano.
Referindo-se aos talhos, “estamos a falar de uma área que é
muito concorrida, sobretudo pelas médias e grandes superfícies,
e do período em que vivemos de

ROSA SANTOS

Vereador Artur Feio esteve ontem no mercado municipal provisório

enormes dificuldades” e obriga
amedidas de excepção, reforça o
porta-voz da oposição socialista
que lembra a nota nota pública
da vereadora da tutela que apontava para a reabertura “apenas
com um ligeiro aumento de preços”, o que “criou natural expectativa”.
Artur Feio vai ainda pedir ao
executivo que se revejam algumas das regras, sobretudo no
que diz respeito à obrigatoriedade da presença física de alguns
destes comerciantes e exemplifica com as padarias que fazem
outros mercados e que não conseguem cumprir a presença das
7 às 17 horas.
O vereador do PSP denuncia
que “a relação do município
com os comerciantes tem vindo
a degradar-se, ao ponto de haver
desistências efectivas”.
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Vila Verde

Minho

Obra de Mónica Mindelis
enriquece Aliança Artesanal

CRIAÇÃO artística de Mónica Mindelis, inspirada nos Lenços dos Namorados,
foi inaugurada ontem, integrando o projecto ‘Amar o Minho’.
VILA VERDE

| Marlene Cerqueira |

Na Aliança Artesanal já está exposta a obra de arte de Mónica
Mindelis, uma criação inspirada
na temática do Lenço dos Namorados e produzida no âmbito
da residência artística em Vila
Verde do projecto ‘Amar o Minho’ promovido pelo consórcio
Minho IN (constituído pelas Comunidades Intermunicipais do
Alto Minho, Ave e Cávado) e
com coordenação artística e de
comunicação da zet gallery.
Durante 15 dias, Mónica Mindelis esteve na Aliança Artesanal
onde criou a sua obra — ontem

inaugurada — em contacto directo com bordadeiras.
Júlia Fernandes, vereadora da
Cultura, destacou precisamente
que, ao longo desta residência
artística, as bordadeiras da
Aliança Artesanal levaram a artista “numa viagem pelo mundo
dos bordados, das tradições e daquilo que são os sentimentos e
os afectos que estão nos Lenços
dos Namorados”, que são “o
maior ex-líbris do concelho”.
A vereadora da Cultura realçou
ainda que esta residência artística integrou o programa da Bienal de Arte Jovem de Vila Verde,
a decorrer até 27 de Novembro.
Já Helenas Mendes Pereira, di-

rectora da zet gallery e a curadora responsável pelas áreas da arte em espaço público, artesanato
e fotografia do projecto ‘Amar o
Minho’ elogiou a criação de Mónica Mindelis, realçando que o
desafio nunca foi fazer um Lenço de Namorados mas trabalhar
a partir dos Lenços dos Namorados com as artesãs locais. A artista “soube aliar o seu traço, a
sua expressão na pintura, ao bordado”, referiu a curadora, realçando que “isto é uma forma
sintomática de como podemos
preservar as identidades, construir contemporâneo e fazer com
que os territórios tenham esta hibridez que é mágica porque re-

DR

Criação de Mónica Mindelis foi iangurada ontem, ao final da tarde, na Aliança Artesanal

presenta a diversidade de opiniões e a pluralidade”. Mónica
Mindelis “respondeu perfeitamente ao desafio que lhe foi lançado”, reforçou.
Este projecto de residência artísticas é uma iniciativa de promoção da cultura, dos artistas e

do turismo sob a marca ‘Amar o
Minho’. O projecto envolve os
24 municípios representados pelas três CIM numa estratégia para reforçar a identidade cultural
do Minho e dinamizar o território do ponto de vista artístico e
turístico.
Publicidade
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IPCA acolhe evento
em Inteligência Artificial
aplicada a Jogos

§Póvoa de Lanhoso

A AI 4 GAMES vai contar, nos dias 12 e 13 deste mês, com vários oradores
da academia e da indústria para apresentação de diferentes técnicas.
BARCELOS

| Redacção |

A Escola Superior de Tecnologia
(EST) do Instituto Politécnico
do Cávado e do Ave (IPCA), organiza nos próximos dias 12 e
13 a 4ª edição da Escola de Inverno em Inteligência Artificial
Aplicada a Jogos (AI 4 Games).
O evento pretende formar os
participantes na área da inteligência artificial, com um foco
específico na área do desenvolvimento de jogos, organizado

por uma escola que é pioneira na
criação do curso de Engenharia
em Desenvolvimento de Jogos
Digitais, e mestrado na mesma
área. Durante os dois dias, através de várias sessões, os diferentes oradores vão realizar sessões
expositivas e de discussão sobre
algoritmos, abordagens e resultados obtidos no uso de Inteligência Artificial em Jogos.
A AI 4 Games conta com oradores da academia e da indústria, que vão apresentar diferentes modos de inclusão de té-

cnicas de inteligência artificial
em jogos. Para além disso, a edição deste ano conta com um
Concurso de Inteligência Artificial, em que os participantes são
desafiados a implementar a inteligência de um tanque virtual.
A primeira edição decorreu em
2016, numa organização conjunta com a Associação Portuguesa
para a Inteligência Artificial
(APPIA).
, sendo que o sucesso desta edição levou a EST a organizar este
evento anualmente.
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Em causa estão trabalhos de alargamento da via

Obra está já em curso

Câmara investe 48 mil euros
na requalificação da Rua do Lameiro

Já está em curso a requalificação da Rua do Lameiro, num investimento de 48
mil euros. Em causa estão trabalhos de alargamento da via e da pavimentação numa extensão de 250 metros. A via faz a ligação da Rua da Ponte ao Caminho de Fonte Nova. Este é mais um exemplo do conjunto alargado de intervenções a decorrer em várias freguesias do concelho, visando a melhoria da
qualidade de vida das suas populações.

Publicidade

APARTAMENTO
T2 - S. VÍTOR
Totalmente
Remodelado,
Lugar de
Garagem, Ar
Condicionado,
Est. Elétricos. A 2
Minutos a pé da
Universidade do
Minho!
Ref. 6059
130.000 €
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Famalicão

Ana Rocha de Sousa
é convidada do Ymotion
REALIZADORA Ana Rocha de Sousa é presença confirmada no Ymotion Festival de Cinema Jovem de Famalicão. São oito os prémios a atribuir.
FAMALICÃO
| Redacção |

A realizadora Ana Rocha de
Sousa, autora do filme “Listen”,
que este ano arrecadou seis prémios no Festival de Cinema de
Veneza, é presença confirmada
no Ymotion, o Festival de Cinema Jovem promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão.
A fase final do festival arranca
no próximo dia 2 e decorrerá até
7 de Novembro, dia em que serão conhecidos os vencedores
dos oito prémios atribuídos pelo
Ymotion, com natural destaque
para o “Grande Prémio Joaquim
de Almeida”, no valor de 2500

euros, que será entregue à melhor das 45 curtas em competição.
A presença de Ana Rocha de
Sousa no festival está agendada
para o dia 7 de Novembro. Para
além da exibição de uma das
suas últimas curtas-metragens, a
realizadora portuguesa vai também estar à conversa com Rui
Pedro Tendinha, jornalista e comissário do Ymotion, que nesse
mesmo dia estará também à conversa com o actor e realizador
Diogo Morgado, num tributo
prestado pela organização do
festival.
Do programa geral do festival,
destaque também para sexta-feira, dia 6, que ficará marcado pe-

la organização da Mostra do Novíssimo Cinema Português, comissariada por Rui Pedro Tendinha e que consistirá numa
conversa com as actrizes Catarina Wallenstein e Sara Barradas
sobre interpretação, e pela exibição das primeiras imagens do
filme “Bem Bom” com uma
conversa com Tozé Brito e
Eduardo Breda, um dos protagonistas do filme inspirado na história da banda portuguesa Doce.
Para a noite do dia 7 de Novembro, está agendada a sessão
de encerramento do festival que
decorrerá no auditório do Centro
de Estudos Camilianos. Para
além da atribuição dos prémios,
a grande final do Ymotion con-
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Ana Rocha de Sousa é a realizadora de “Listen” premiado, este ano, em Veneza

tará também com a atribuição,
pela primeira vez, do Prémio
Carreira ao actor português Nuno Lopes e com a habitual ho-

menagem do festival, que este
recairá sobre o actor mais “hollywoodesco” do Brasil, Rodrigo
Santoro.
Publicidade

14 Minho

§breves
Fafe

Município apoia com mais de 100 mil
euros 34 associações do concelho
A Câmara Municipal de Fafe aprovou a atribuição de 105 mil euros às associações desportivas e culturais do concelho, distribuídos por 34 entidades.
"O contexto actual coloca enormes desafios às associações locais e, por isso,
a atribuição destes apoios faz todo o sentido, reforçando, assim, as políticas
que desenhámos para o desenvolvimento do nosso município, procurando
sempre colocar as pessoas em primeiro lugar" sublinha o presidente da Câmara Municipal de Fafe, Raúl Cunha.

Cabeceiras de Basto

Câmara associa-se ao exercício nacional
de protecção civil ‘A terra treme’
A convite da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, a Câmara
Municipal de Cabeceiras e Basto associa-se, no próximo dia 5 de Novembro,
às 11h05, à iniciativa pública ‘A Terra Treme’, exercício de âmbito nacional de
sensibilização para o risco sísmico.
O exercício tem a duração de apenas 1 minuto, durante o qual os participantes são convidados a executar os “três gestos que salvam” – baixar, proteger
e aguardar.
Trata-se de um “acto de cidadania”, um “compromisso cívico” que exige a todos um empenhamento activo na prossecução da sua própria protecção e
segurança, bem como a de todos os que nos rodeiam.
Todos podem participar, individualmente ou em grupo, em qualquer local
onde se encontrem.

Publicidade
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Obras nas vias melhoram
segurança rodoviária
ENTRONCAMENTO em Revelhe é mais uma obra em curso no concelho
de Fafe para melhorar a segurança rodoviária.
FAFE

| Redacção |

A Câmara Municipal de Fafe está a concretizar a obra de rectificação do entroncamento da Rua
das Senras com a Cruz de Marmoiral, em Revelhe com o objectivo de corrigir a configuração do entroncamento.
Com esta obra, orçada em 73
mil euros, “pretende-se simplificar a definição dos trajectos a
realizar pelos veículos e, dessa
forma, melhorar as condições de
segurança rodoviária naquele local” explica o município em comunicado.
O presidente da Câmara Municipal, Raúl Cunha, explica: “es-

tas intervenções que estamos a
realizar em várias vias do concelho surgem na sequência do trabalho que está a ser efectuado
pelos serviços, em conjunto com
os presidentes de Junta, na identificação das várias patologias
existentes nas vias de todo o
concelho com o objectivo de as
corrigir e tornar as nossas estradas mais seguras para a popula-

lll
Este é apenas mais um
exemplo do que o Município
tem feito na beneficiação
das vias de Fafe, aponta o
autarca, Raúl Cunha.

ção”.
Para Raúl Cunha, “este é um
projecto contínuo que se traduz
na realização de diversas obras
de beneficiação, requalificação,
sinalização e colocação de guardas metálicas de segurança rodoviária nas diversas vias do
concelho que são preponderantes para a segurança dos automobilistas e dos peões.”
Em Revelhe, o projecto prevê a
simplificação do entroncamento
com o recurso a ilhas separadoras, a criação de uma sobrelargura na curva existente, o reforço
do pavimento, a renovação da sinalização vertical e horizontal, a
criação de passeios e a melhoria
de drenagem de águas pluviais.
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Antiga carruagem do funicular
de Santa Luzia alvo de reabilitação

PROJECTO do Município de Viana do Castelo prevê o arranjo urbanístico e a reabilitação de uma antiga
carruagem do funicular de Santa Luzia que está estacionada nos terrenos da estação superior.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

DR

Mizi foi eleita mascote de festival

A Câmara Municipal de Viana
do Castelo vai avançar com um
arranjo paisagístico e com a reabilitação de uma antiga carruagem do funicular de Santa Luzia, intervenções com um custo
orçado em cerca de 16 mil euros.
A autarquia elaborou um estudo para o arranjo paisagístico da
área envolvente à carruagem antiga estacionada nos terrenos da
estação superior.
A proposta aponta para a construção de um percurso pedonal
desde a entrada do edifício que
alberga a sede do Grupo de BTT
e a área envolvente à carruagem.
Prevê a consolidação de um muro de suporte, a colocação de
painel informativo descritivo do
historial cronológico do elevador de Santa Luzia e ainda mobiliário urbano, refere o município em comunicado.
A intervenção inclui ainda a recuperação geral da carruagem,
estando previsto, no interior, a
substituição de todos os forros,
madeiramento de piso e recupe-

Vila Nova de Cerveira

Lontra de rio é a
mascote de festival
Cerveira-Tomiño

DR

Antiga carruagem está estacionada nos terrenos da estação superior do funicular de Santa Luzia

ração dos assentos também em
madeira.
Para o exterior, está prevista
intervenção na conservação da
chapa, incluindo a substituição
das partes irrecuperáveis, mantendo todas as caraterísticas con-

forme o modelo existente, descreve a mesma fonte.
Recorde-se que a carruagem
está colocada junto ao funicular
de Santa Luzia, que foi distinguido com o prémio de Infraestrutura Ferroviária do Ano 2013

e com o mesmo certificado em
2014. Vencendo um desnível de
160 metros, em seis a sete minutos, a viagem no funicular de
Santa Luzia é a mais longa a nível nacional, com os seus 650
metros.

Com espólio renovado e cuidados redobrados

Biblioteca itinerante
está de regresso às escolas
PONTE DE LIMA
| Redacção |

O serviço da Biblioteca Itinerante retomou, esta semana, a sua
actividade junto dos jardins-deinfância e creches do concelho.
Com um espólio renovado, a
Biblioteca Itinerante irá levar,
mensalmente, livros, sorrisos e
histórias aos leitores de palmo e
meio, que frequentam os jardinsde-infância e creches do concelho, colocando o conhecimento,
o saber e o lazer no centro das
comunidades.
Cumprindo as normas da Di-

recção-Geral de Saúde, a escolha, empréstimo e devolução da
documentação é feita em segurança para que todos possam
usufruir desta iniciativa sem receios, assegura o município em
comunicado.
Em período de pandemia, a Biblioteca Municipal teve a necessidade e o cuidado de adaptar as
suas actividades para sessões
online para continuar a apoiar os
estabelecimentos de ensino e
instituições com quem coopera
há vários anos.
Logo que possível, a Biblioteca Itinerante pretende visitar os
lares de idosos.
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Biblioteca Itinerante cumpre as normas impostas pela DGS

‘Mizi’, uma lontra de rio típica da zona, foi escolhida como
mascote do Festival Infantil
Transfronteiriço “Aventura na
Terra da Amizade”.
A escolha foi feita pelos cerca de dois mil alunos de todos
os estabelecimentos de ensino
dos concelhos geminados de
Vila Nova de Cerveira e de
Tomiño, desde o pré-escolar
ao secundário, que aceitaram
o desafio da Eurocidade para
eleger a mascote do evento.
No Verão de 2021, a 2ª edição do Festival Infantil Transfronteiriço “Aventura na Terra
da Amizade” já contará com a
presença desta mascote que terá diversas aplicações.

Arcos de Valdevez

Município reforça
orçamento para
o comércio local
O executivo municipal de Arcos de Valdevez aprovou, nasua última reunião, um reforço
de 45 mil euros no orçamento
para apoio ao comércio local,
no âmbito do Programa de
Apoio ao Comércio (PROCOM), aumentando o limite
orçamental para 145 mil euros.
Com este programa pretendese apoiar a expansão ou modernização de micro e pequenas empresas de comércio em
todo o concelho de Arcos de
Valdevez.
Foram apresentadas 14 candidaturas por parte de empresas
locais, o que representa um investimento estimado de cerca
de 300 mil euros, anuncia o
município em comunicado.
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SC Braga

Desporto

ENTRADA À GUERREIRO JÁ VALEU
4 MILHÕES DE EUROS NA CONTA
COM DUAS VITÓRIAS nos primeiros dois jogos da Liga Europa, o SC Braga já amealhou pouco mais
de quatro milhões de euros, já contando com a entrada directa na fase de grupos. Valor vai aumentar.

SCB

Registo

Estreia de Gaitán,
logo com um golo,
dá entrada
em lote restrito
Foi uma estreia em cheio, a confirmar todos os predicados que
se lhe reconhecessem e ‘cobram’.
A magia de Nico Gaitán pode ter
andado escondida durante os últimos anos, mas tudo leva a crer
que vai voltar a ser demonstrada,
num nível bem alto agora, no SC
Braga.
Anteontem, no Zaporizhzhya
City Stadium, do pé esquerdo de
Nico, aos 11 minutos da partida
com o Zorya, saiu uma verdadeira obra de arte.
O indisfarçável sorriso na cara
do argentino de 32 anos dizia
bem da importância daquele momento, em que toda a equipa
correu para o abraçar e felicitar
por tão grandioso momento.
De facto, esse golo apontado
por Gaitán permitiu-lhe entrar
num lote restrito onde constam
outros nove jogadores do Sporting Clube de Braga que também
lograram marcar um golo na estreia oficial com a camisola dos
Guerreiros do Minho (alguns
companheiros de equipas constam desta lista): Felipe Pardo,
Pedro Tiba, Román, Fábio Martins, Pedro Neto, Raul Silva,
Dyego Sousa, Abel Ruiz e Castro.
O mote está dado e, agora, será
sempre a somar.

Como prémio pelos dois triunfos nesta fase de grupos da Liga Europa, o SC Braga arrecadou 1,14 milhões de euros, juntando 2,9 milhões pela entrada directa

LIGA EUROPA

| Ricardo Anselmo |

Dois jogos, duas vitórias e alguns milhões a entrar nas contas
da SAD. É este o quadro deste
início de campanha na Liga Europa, na temporada 2020/21.
Com a vitória de anteontem na
segunda jornada do grupo G, em
Zaporizhzhya, o Sporting Clube
de Braga fez aumentar o bolo
monetário, até ao momento, para
os 4,14 milhões de euros.
Tendo em conta a superioridade demonstrada nos jogos com
as equipas, em teoria, menos cotadas deste grupo G, é previsível
que este somatório de receitas
possa ainda aumentar até ao final da fase de grupos, muito provavelmente para o dobro do que
se verifica até ao momento.

De recordar que, só pela entrada directa na fase de grupos, os
minhotos arrecadaram, desde logo, 2,9 milhões de euros, aos
quais se juntam 570 mil euros
por cada triunfo, daí o resultado
total, no final desta segunda jornada, de 4,14 milhões de euros,
não entrando ainda, nesta equação, os valores de receitas à parte, nomeadamente as transmissões televisivas. Já no que toca a
receitas de bilheteira, como se
sabe, a perspectiva não é animadora, embora isso seja ‘recuperável’ noutros parâmetros, essecialmente se a equipa conseguir
manter a excelente fase exibicional e de resultados que atravessa, com cinco vitórias consecutivas entre campeonato e Liga
Europa.
De resto, o Sporting Clube de

Braga está já perto de alcançar o
total de milhões que arrecadou,
nesta mesma competição, na
útlima temporada, quando conseguiu juntar, pelo menos no que
diz respeito às receitas estritamente decorrentes do sucesso
desportivo: 4,24 milhões de eu-

lll
Cada vitória na fase de
grupos vale 570 mil euros e
o empate 190 mil. A entrada
directa nesta fase rende 2,9
milhões. Terminar em
primeiro do grupo significa
somar mais um milhão de
euros. Bolo total, para o
vencedor da Liga Europa,
é quase de 25 milhões.

ros, precisamente mais cem mil
euros do que o que regista neste
momento.
Para superar esse valor de
2019/20, basta aos guerreiros do
Minho empatarem mais um jogo, já que uma igualdade na fase
de grupos da segunda prova da
UEFA ‘oferece’ 190 mil euros.
Já agora, em termos globais, de
referir que o vencedor da Liga
Europa pode conseguir um bolo
total de 24,6 milhões de euros,
isto na melhor das perspectivas e
supondo que vence todos os jogos disputados, inclusive a final.
Caso consiga terminar o grupo
G no primeiro lugar, o SC Braga
assegura a ‘módica’ quantia de
um milhão de euros, valor que
passa para metade se o melhor
que os guerreiros do Minho conseguirem for a segunda posição.

+ agenda
Comitiva do SC Braga
regressou ontem a
Portugal, tendo ainda
realizado um treino em
solo ucraniano, da parte
da manhã, num estádio
perto da unidade hoteleira
em que ficou instalada.
Depois, descolou do Leste
Europeu pelas 16.30 horas
locais (menos duas em
Portugal) e chegou a
território nacional pelas 20
horas. Segue-se a preparação do jogo com o
Famalicão, segunda (19h).
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Festa dos Santos celebra
e honra todos os santos e mártires

I

greja honra todos os santos conhecidos e desconhecidos. Recordar a santidade é recordar a vocação de todos os católicos,
e não o privilégio de alguns. Como disse o Papa Francisco, os Santos não são modelos perfeitos, mas pessoas tocadas por
Deus.

A Igreja celebra amanhã a solenidade litúrgica de Todos os Santos em honra aos
santos conhecidos e desconhecidos, mártires e cristãos heróicos celebrados ao
longo do ano.
Diz o Catecismo da Igreja Católica:
“Todos os fiéis cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude
da vida cristã e à perfeição da caridade.
Todos são chamados à santidade: ‘Deveis
ser perfeitos como o vosso Pai celeste é
perfeito’ (Mt 5,48)”.
O culto aos santos por parte dos cristãos
remonta aos primeiros séculos, começando pelos mártires. Ao viver essa tradição,
a Igreja convida cada um a contemplar essas pessoas, exemplos de fé, esperança e
caridade, e lançar o olhar ao Alto.
A Solenidade de Todos os Santos foi
instaurada como consequência da Grande
Perseguição do Imperador Diocleciano,
no princípio do século IV, pela grande
quantidade de mártires causados pelo poder romano.
O Papa Gregório III fixou a solenidade
no 1.º de Novembro no século VIII como
resposta à celebração pagã do “Samhain”
ou ano novo celta, celebrada na noite de
31 de Outubro. Mais tarde, Gregório IV
estenderia esta festividade a toda a Igreja.
A Solenidade de Todos os Santos antecede o Dia de Finados, 2 de Novembro,
data que recorda aqueles que já estão salvos, mas que ainda precisam ser purificados.
Ao celebrar esta data, o Papa Francisco
indicou como devem ser vividos esses
dois dias: com esperança, seguindo os
exemplos dos santos. “Esta é a esperança
que não cria desilusão. Hoje e amanhã
são dias de esperança. A esperança é como o fermento que faz ampliar a alma.
Mas também existem momentos difíceis
na vida, mas com a esperança, a alma vai
adiante. Olha o que te espera”, disse.
A solenidade litúrgica de Todos os Santos, que a Igreja celebra anualmente a 1
de Novembro, assinala a santidade ‘anónima’ de católicos e católicas ao longo da
história, como explica D. José Saraiva
Martins.
O cardeal português que presidiu à Congregação para as Causas dos Santos (Santa Sé), precisa que “ainda que não tenham
sido beatificados ou canonizados”, os que
são celebrados nesta solenidade “não são
menos santos do que os outros”.
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Católicos são exortados a seguir o exemplo dos santos, aqueles que foram tocados por Deus

“Nós celebramos a memória dos santos,
também os não beatificados nem canonizados. Sabemos que existem muitíssimas
pessoas santas que não passaram esse
processo”, disse à Agência Ecclesia.
O responsável recorda que a Igreja canoniza e beatifica algumas destas pessoas
para propor “um modelo de santidade”,
que põe no calendário litúrgico para que
os fiéis “os conheçam e imitem”.
“Na festa de todos os santos, e sublinho
todos, celebramos também todos os que
não foram beatificados nem canonizados”, insiste.
Para D. José Saraiva Martins, falar em
santidade é recordar uma vocação de todos os católicos, “não é uma coisa extraordinária” nem “privilégio de alguns”.
“Os santos eram pessoas como nós, mas
propuseram-se a viver em profundidade,
na sua vida comum, ordinária, no exercício da sua profissão, a imitar a Cristo”,
precisa.
O cardeal português recusa a ideia de
que os católicos canonizados ou beatificados sejam “heróis”.
Este dia é dedicado a homenagear todos
os que já partiram com as famílias a adornarem as campas dos seus familiares.

Dia dos Fiéis Defuntos
em tempos de pandemia
Apesar
do Dia dos
nos cemitérios
e aoFiéis
longoDefuntos
do dia prse celebrar a 2 de Novembro, quase todas as
pessoas deslocam-se ao cemitério e veneram os seus mortos no dia 1, Dia de
Todos os Santos, pelo facto de ser feriado.
Foi no século X que a Igreja Católica
instituiu a comemoração dos Fiéis Defuntos — também designado Dia de Finados ou Dia dos Mortos — no dia 2 de
Novembro. A sucessão dos dois dias litúrgicos insinuam uma íntima ligação
dos dois cultos: a Igreja pretende abraçar
todos os cristãos que já concluíram a sua
peregrinação terrena, a começar por
aqueles nos quais já se cumpriu integralmente o mistério pascal com o triunfo da
ressurreição Jesus Cristo.
Nos dias de hoje, os mortos são homenageados com flores que dão um colorido único aos cemitérios o início de Novembro. Importante também é a oração,

Recordar os mortos
em tempo
de pandemia
Este será um ano atípico no modo como
será assinalada o Dia dos Fiéis Defuntos.
Com os cemitérios fechados ou com fortes
restrições, é através da oração que os
familiares homenagearão os seus entes
queridos que já partiram.
pois é nesta altura que as pessoas recordam a memória dos que já partiram.
Mas, 2020 será um ano atípico no modo com será assinalada esta efeméride.
Com os cemitérios fechados ou com fortes restrições quanto acesso do número
de pessoas para evitar o risco de contágio, a memória dos que já partiram será
lembrada de forma simbólica, não não
menos sentida.
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Maioria dos cemitérios de Braga
abertos mas com restrições

A

cesso ao Cemitério de Monte d’Arcos está limitada
a 250 pessoas em simultâneo até dia 6 de Novembro.
Maioria das freguesias optou também pela abertura.

No concelho de Braga a esmagadora
maioria do cemitérios vão abrir as suas
portas no Dia dos Fiéis Defuntos, mas
com fortes restrições face à necessidade
de travar a propagação da Covid-19.
No cemitério de Monte d’Arcos a entrada é limitada a 250 pessoas em simultâneo até 6 de Novembro e cada pessoa não
pode permanecer no interior do recinto
por um período superior a uma hora.
Estão canceladas também as celebrações religiosas e de homenagem habitualmente realizadas nos dias 1 e 2 de Novembro. A utilização de máscara é
obrigatória, bem como o distanciamento
social.

Também a maioria das freguesias optou
por abrir aos cemitérios nos dias 1 e 2,
mas com fortes restrições.
As excepções vão para as freguesias de
Cabreiros e Passos S. Julião, Ferreiros e
Gondizalves e ainda a freguesia de Palmeira.
O executivo da União de Freguesias de
Cabreiros e S. Julião evoca o “sentido de
responsabilidade” para justificar a decisão, acrescentando que não existem estruturas eficazes que permitam a entrada e
saída por locais diferentes, nem forma de
garantir distanciamentos físicos de segurança dentro dos cemitérios.
Já o executico da União de Freguesias

DR

Apesar de abertos, os cemitérios têm muitas limitações neste dias de maior afluência

de Ferreiros e Gondizalves refere o aumento muito acentuado de novos casos
para considerar que os cemitérios não devem estar abertos nestes dias.
Também a Junta de Palmeira decidiu encerrar o cemitério da freguesia esta sexta,

sábado e domingo. “Não faz sentido que,
num período usualmente pautado pela visita, em massa, se propicie o contacto
com outros conhecidos e, consequentemente, ajuntamentos que colocam em risco a saúde de todos”, diz o edil local.

Publicidade

Minho: abertura de
espaços divide autarcas

Agência Funerária
de Barcelinhos

Humanismo - Qualidade - Responsabilidade

FUNERAIS l TRASLADAÇÕES
CREMAÇÕES l EXUMAÇÕES
geralfunerariadebarcelinhos@hotmail.com
Rua Custódio José Gomes Vilas Boas 4755-059 Barcelinhos l 938 464 675

Numa altura em que o número de casos ultrapassa já a barreira dos três mil, a abertura dos cemitérios no Dia de Todos os Santos está a dividir opiniões. Mesmo depois
da Conferência Episcopal ter apelado à
abertura dos espaços, há Municípios que
decidiram encerrar os cemitérios neste dia,
estando, no entanto, em clara minoria.
Barcelos, Esposende, Guimarães, Famalicão, Fafe e Vizela são os municípios que
decidiram encerrar os cemitérios neste período, dado o aumento do número de novas infecções diárias por coronavírus.
Em Barcelos, a autarquia apelou aos cidadãos para não se deslocarem ao cemitério municipal nos dias 31 de Outubro e 1 e
2 de Novembro, como medida de protecção e prevenção, tendo autorizado a sua
abertura entre 26 e dia 30 até às 19 horas
de modo a possibilitar a visita a quem não
pudesse fazer noutro horário.
Quem tomou a decisão de encerrar os cemitérios do concelho no Dia de Todos os
Santos foi Esposende “em consonância
com as recomendações das autoridades de
saúde”. A autarquia local recomendou que
a romagem se faça antes desta data.
Guimarães, que tem assistido a um aumento de casos diárias no concelho, também decidiu encerrar os cemitérios hoje e

Fafe decreta estado
de emergência
e fecha cemitérios
Face à evolução e agravamento da sityação
pandémica no concelho de Fafe esta semana,
a subcomissão de Acompanhamento da
Situação Municipal relativa à Covid-19 decidiu encerrar o cemitério municipal até dia 2.
amanhã, depois de ouvir as autoridades da
saúde e protecção civil.
O autarca local disse, no entanto, ser
“fundamental” que a memória dos nossos
entes queridos seja realizada “de modo diferente ou com antecedência”.
Vizela, que inicialmente previu manter
abertos os cemitérios, também decidiu, em
consonância com as juntas, encerrar todos
os espaços do concelho no Dia de Todos
os Santos, depois do governo ter decretado
o estado de calamidade.
No Alto Minho a opinião de manter os
cemitérios abertos parece ser unânime,
embora com muitas restrições no que diz
respeito ao número de entradas e ao tempo
de permanência. Tudo em nome da saúde
pública.
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A. de Valdevez:
junta decora
sepulturas

E

m Cabana Maior, a junta de freguesia vai ornamentar
mais de 30 sepulturas para “confortar” os familiares
que não o vão conseguir.

A Junta de Freguesia de Cabana Maior,
em Arcos de Valdevez, vai ornamentar
mais de 30 sepulturas do cemitério da aldeia para “confortar” os familiares impedidos de o fazer devido à limitação de circulação entre concelhos portugueses.
“A ideia surgiu, sobretudo, por causa
dos nossos emigrantes nos Estados Unidos da América e em França. Nem todos
têm familiares a quem pedir para lhes tratar das sepulturas. Precisamente um emigrante nessa situação contactou a Junta de

Freguesia e foi assim que decidimos
avançar”, adiantou o presidente da Junta
de Cabana Maior, Joaquim Campos.
A “maior parte da população da aldeia é
emigrante nos Estados Unidos, França,
Suíça e Luxemburgo”, acrescentou o autarca.
“Normalmente os nossos emigrantes
costumavam vir por esta altura, mas agora com esta pandemia não estão a arriscar.
Há também pessoas que não querem que
os seus idosos venham tratar das campas,

DR

Em todas as sepulturas será também colocada uma vela

por recearem contágios, e outras que não
residem no concelho e que também nos
pediram apoio”, referiu.
Na semana passada o Governo decidiu
limitar circulação entre concelhos portugueses entre a meia-noite de ontem e as 6
da manhã da próxima terça-feira.
O autarca adiantou que o executivo decidiu também limpar e ornamentar “todas
as campas que apresentam sinais de algum abandono”, bem como “homenagear
as 300 sepulturas e jazigos do cemitério,
através da colocação de uma vela em cada

uma”.
“Temos de ter alguma sensibilidade por
tudo o que estamos a atravessar. Temos de
estar juntos, e não podemos olhar para o
lado”, afirmou.
Segundo Joaquim Campos a Junta de
Freguesia vai gastar cerca de 800 euros
com a aquisição das velas e das flores.
Já a limpeza de todo o cemitério está a
ser assegurado por duas funcionárias,
uma da Junta de Freguesia e outra do
Conselho de Directivo dos Baldios de Cabana Maior.
Publicidade

AGÊNCIA FUNERÁRIA

Francisco Pereira Gonçalves & Filho, Lda.

Encarrega-se de Funerais Completos de todas as Classes.
Transladações para todos os Cemitérios do País e Estrangeiro.
Encarrega-se de toda a documentação
Rua Hernâni Magalhães, n.º 3, 4850-531 Vieira do Minho
Tlf. 253 647 117 - 253 648 555
Tlm. 937 910 475 - 962 124 921

SERVIÇO DE FLORISTA
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D. Jorge Ortiga: oração “mais
valiosa que ﬂores e círios”

A

rcebispo de Braga diz que o aglomerado em torno das sepulturas deve dar lugar a “novos hábitos que sublinhem
as verdades em que acreditamos”. Esta é uma oportunidade, diz, para “reflectirmos mais profundamente”.

Na mensagem por ocasião da celebração
dos dos Fiéis Defuntos, D. Jorge Ortiga
pede que “o aglomerado de familiares à
volta das sepulturas” seja substituído “pela revitalização de coisas já esquecidas” e
por “novos hábitos que sublinhem as verdades em que acreditamos”.
D. Jorge Ortiga afirma que a circunstância actual deve ser aproveitada para “reflectirmos mais profundamente” e refere
a redescoberta da família “como Igreja
doméstica” para falar da oração – como
da caridade – como uma forma de “revitalizar” a devoção.
O prelado diz que a ligação aos entes falecidos “passa pela oração, na eucaristia e
na vida pessoal e familiar, pelas esmolas e
por todas as experiências de caridade” –

DR

D. Jorge Ortiga

mais valiosas “que todas as flores, círios
ou sepulturas ornamentadas”, alertando
também para as “alminhas” que hoje estão abandonadas e que esta é uma oportunidade para as recuperar, “restituindo o
significado que sempre tiveram: o convite
à oração”.
D. Jorge Ortiga estabelece, na mensagem, o cancelamento das celebrações comunitárias nos cemitérios – assim como
relembra a proibição de procissões e romagens –, mas pede aos sacerdotes que,
sem aviso prévio, se desloquem aos cemitérios para que, “pessoalmente e como
pastores das comunidades, rezem por todas as pessoas falecidas”.
Para o Arcebispo Primaz, todo o mês de
Novembro “deveria ser aproveitado para

frequentes visitas aos cemitérios”, sempre
a evitar os aglomerados, “com a consciencialização de que, com eles, teremos
de percorrer um caminho de santidade”.
D. Jorge recordou, também, que a vida
“deve ser encarada como um projecto de
santidade” e que “estes momentos de alguma anormalidade” devem ajudar a ultrapassar a questão da “preponderância
do culto dos mortos sobre a vocação à
santidade” que os dois primeiros dias de
Novembro “deveriam sublinhar”. Por outras palavras, segundo o prelado, “celebrar os mortos terá de ser sempre um apelo à santidade”.
Recorde-se que por causa da situação
pandémica, o Dia dos Fiéis Defuntos será
assinalado com muitas restrições.

Publicidade

FUNERÁRIA
CIBRÃO, LDA
CUIDANDO DE PESSOAS, FAZENDO A DIFERENÇA...

SERVIÇO PERMANENTE 24 HORAS

FUNERAIS l CREMAÇÕES
l TRASLADAÇÕES

Flores: símbolo de amor
pelos que já partiram
Para o Dia dos Fiéis Defuntos limpam-se
as campas e os jazigos, enchem-se as jarras de flores, desenham-se cruzes com
crisântemos sobre a terra das sepulturas,
acendem-se lanternas. É dia de ir ao cemitério e de rezar pelos mortos, numa tradição popular que ultrapassa o culto religioso, mesmo que nele se fundamente.
De acordo com o padre José Cristino
Coelho, missionário de São João Baptista
e antigo capelão hospitalar, recordar e homenagear os mortos é uma tradição essencial do ponto de vista cristão, religioso, mas também humano e social.
Com a ida ao cemitério, as pessoas têm
oportunidade de expressar a sua “gratidão
para com aqueles que já partiram”, de dizer que eles permanecem no seu coração,
de se reconciliarem com a morte.
As “velas” que se acendem, as “flores”
que se renovam nas campas, gestos característicos deste dia, representam a “esperança” numa vida que “não termina ali”,
que continua em “comunhão” com os
seus entes mais próximos.
“Muita gente diz ‘eles estão a velar por
nós’, se estão junto de Deus Pai e Deus
nos acompanha, também nos acompanham a nós. As pessoas dizem isto espon-

As velas: outro gesto
de homenagem
O costume de aceder velas para os fiéis defuntos faz parte do culto da humanidade e
revela um acto de homenagem aos entes
queridos. São o símbolo de oração contínua.
taneamente, nem todas, mas nesta perspectiva da fé acho bonito, o Dia de Fiéis
Defuntos é também um convite para isso”, salienta o padre José Cristino Coelho, destacando que até parentes “que andavam distantes” se “reencontram no
cemitério”, tornando-o “também num lugar de vivos”.
A par das flores, as velas constituem outro dos símbolos neste dia. O costume de
acender velas para os fiéis defuntos, segundo a Igreja Católica, faz parte do culto
da humanidade e revela um acto de homenagem aos entes queridos. As velas, no
culto cristão católico, simbolizam o próprio Cristo, Luz do mundo. Elas são símbolos de uma oração contínua diante de
Deus “para que queimem continuamente
diante do Senhor” .
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Braga: Mercado
das Flores
com limitações

P

andemia veio limitar o número de lugares para
os vendedores. Mercado funciona hoje até às 19.30
e amanhã até às 13 horas.

Decorre até amanhã, na Praça do Município, o tradicional Mercado das Flores, iniciativa que integra as celebrações religiosas relativas ao Dia dos Fiéis Defuntos e
Dia de Todos os Santos.
A edição deste ano conta com um número limitado de lugares, no âmbito do Plano de Contigência da Covid-19.
A venda decorre entre as 07.30 e as
19.30 horas, com a excepção do dia de
amanhã, último dia do Mercado, onde a
venda encerra às 13 horas.
O mercado permite aos interessados es-

colherem as flores com que vão embelezar os túmulos dos entes queridos que já
partiram. E as opções são muitas. Há flores para todos os gostos e carteiras, vindas do estrangeiro, de vários pontos do
país e do próprio concellho, trazidas pela
mão de alguns lavradeiras que se dedicam, nesta altura do ano, a este negócio.
Numa convivência salutar, as floristas,
umas de profissão e outra de conveniência, procuram cativar os clientes com a
sua oferta.
A escolha é feita tendo em conta as pre-

DR

Mercado as Flores conta este ano com número limitado de lugares

Flores para vários
gostos e carteiras
Gladíolos, rosas, giribérias, cravos,
estrelícias, coroas de rei, crisântemos,
orquídeas, lírios. Estas são algumas
das opções às disposição dos fiéis
que buscam um ornamento para embelezar
os túmulos dos seus entes queridos.

ferências e, sobretudo, a carteira de cada
um.
Gladíolos, rosas, giribérias, cravos, estrelícias, coroas de rei, crisântemos, orquídeas, lírios. Estas são algumas das opções à disposição dos fiéis.
Além da produção nacional, que se direcciona e se alimenta desta tradição, no
Mercado das Flores é comum vermos
também, por estes dias, muitas flores vindas do mercado externo, espécies que se
distinguem, muitas vezes, pela sua exuberância e pelo preço.
Publicidade

Valença: Feira secular
dos Santos cancelada
Realiza-se há já 262 anos, mas este ano
foi cancelada devido à pandemia. A Feira
dos Santos, que tem, lugar em Cerdal, Valença, e aque traiu anualnente milhares de
visitantes muitos vindos da Galiza, não se
irá realizar este ano “pela primeira vez”.
“Desde que há memória é a primeira vez
que a Feira dos Santos é cancelada. Tenho
falado com as pessoas mais idosas da freguesia e do concelho e ninguém se recorda de a feira ter sido cancelada”, afirmou
o presidente da câmara de Valença.
Manuel Lopes adiantou que “os primeiros registos sobre a sua realização remontam às ‘Memórias Paroquiais’ da freguesia de Cerdal de 1758, mas há alfarrábios
que dizem que a feira é anterior a essa data”.
“A população aceitou muito bem este
cancelamento porque as pessoas já se
mentalizaram que em primeiro lugar está
a saúde pública. A nossa saúde não depende de uma feira. Teremos muitos mais
anos para viver e muitas mais feiras dos
santos para gozar”, afirmou Manuel Lopes, referindo-se ao risco de contágio da
doença causada pelo novo coronavírus.
A venda dos pericos dos Santos (peras
pequenas típicas do concelho), as castanhas, as corridas de cavalos, as tasqui-

Barcelos:
Câmara também
cancela a Feira
das Flores
Tendo em consideração a evolução
da pandemia, a câmara de Barcelos também
decidiu não realizar a Feira das Flores
que habitualmente se realizava esta semana,
na Avenida da Liberdade. Uma medida
que teve como objectivo a salvaguarda
da saúde pública, diminuindo o risco
de contágio e propagação da doença.

nhas, os cantares ao desafio e as tendas
são alguns dos seus atractivos. Roupa,
calçado, produtos do campo, gado cavalar, bovino e caprino, bijuterias e muita
gastronomia tradicional também se encontram naquela feira.
que se realiza, habitualmente, nos dias 1
e 2 de novembro.
No dia 1 de novembro ocorre a feira dos
Santos e no dia 2 a feira das Trocas, que
como o nome indica permite trocar os
produtos adquiridos na véspera que por
alguma razão não serviram.

Sempre do seu lado no momento da perda
RONFE

BRAGA

EXUMAÇÕES
♦ EXUMAÇÕES
CREMAÇÕES
♦ CREMAÇÕES

SERVIÇO
PERMANENTE

968 010 801
918 012 662
964 014 774
RUA DE S. TIAGO EM RONFE

(AO LADO DA JUNTA DE FREGUESIA DE RONFE)

RUA DO FUJACAL N.º 76 - 4705-097 BRAGA

♦
♦
♦
♦
♦

Transladações pARA todo o país e estrangeiro
Serviço de florista
Pessoal qualificado
Artigos religiosos e funerários
Serviço de música no velório e funeral
(Opcional) Sepulturas e Jazigos
♦ Serviço especializado de Cremação
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Arcada Nova - Comunicação, Marketing e Publicidade, SA.
Pessoa colectiva n.º 504 265 342.
Capital social: 150 mil euros. N.º matrícula 6096
Conservatória do Registo Comercial de Braga

DIRECTOR DO JORNAL Paulo Monteiro (CP1145A)
CHEFE DE REDACÇÃO Rui Miguel Graça (CP4797A)
COORDENAÇÃO Paula Maia (CP4259A)
GRAFISMO Filipe Ferreira (coordenador), Filipe Leite e
Rui Palmeira.

PUBLICIDADE Vértice.
IMPRIME: Naveprinter
Indústria Gráfica do Norte, SA
Tiragem: 12.000 exemplares
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Ricardo Soares infectado com Covid-19
não deixa Moreirense “menos forte”
MOREIRENSE FC conta com mais dois casos positivos de Covid-19: o técnico Ricardo Soares e o guarda-redes Miguel Oliveira. Adjunto garante uma equipa estável frente ao Rio Ave (18 horas).
MOREIRENSE FC

| Joana Russo Belo/Lusa |

O técnico Ricardo Soares é a
mais recente vítima da Covid-19
na equipa do Moreirense FC, depois de ter testado positivo, ontem, tal como o guarda-redes
Miguel Oliveira, juntando-se ao
lote de infectados no clube vimaranense, que já englobava o
defesa Matheus Silva. O técnico
vai estar, assim, ausente do banco de suplentes em Vila do Conde - onde hoje a equipa defronta
o Rio Ave, em jogo da 6.ª jornada da I Liga -, no entanto, o adjunto Leandro Mendes garante
uma equipa estável e preparada
para o desafio.
“Com a tecnologia que temos
hoje à nossa disposição, o treinador irá estar em contacto permanente connosco e dar o seu contributo. Os jogadores conhecem
a nossa forma de trabalhar e não
vai ser pelo treinador não estar
no banco que o Moreirense vai
estar menos forte”, referiu, garantindo que a capacidade de superação tem sido uma das armas
do grupo.
“Temos de ser capazes de nos
adaptarmos ao que vai acontecendo, até porque, nesta altura

MOREIRENSE FC

Técnico Ricardo Soares e o guarda-redes Miguel Oliveira testaram positivo à Covid-19

de pandemia, podemos ficar sem
alguém de um momento para o
outro. Aconteceu isso com o
nosso técnico, mas temos um
grupo grande e de qualidade.
Dentro do possível, a equipa está
mais do que preparada para dar
uma boa resposta”, sublinhou o

treinador adjunto, revelando jogadores “motivados e a trabalhar
muito bem”. “Estivemos a analisar esta manhã o adversário e foi
bem elucidativo para os nossos
jogadores aquilo em que o Rio
Ave nos pode fazer mossa. Por
outro lado, encontrámos cami-

lll
O treinador do Rio Ave,
Mário Silva, pretende que a
equipa “dê sequência à
vitória” conquistada frente
ao Farense, mas “melhore a
exibição" na partida deste
sábado, frente ao Moreirense: “temos condições para
isso. Estou muito optimista,
porque foi uma semana de
trabalho boa e, vindo de um
triunfo, tudo fica mais fácil.
Nunca acreditamos nas
fragilidades do adversário.
O Moreirense tem um
plantel que não se limita ao
onze. Acredito que sejam
quais for os jogadores a
alinhar, será um adversário
com uma dinâmica forte”.

I LIGA

JORNADA 6

RESULTADOS
Rio Ave-Moreirense (18h)
Portimonense-Sta. Clara (amanhã, 15h)
Sporting-Tondela (amanhã, 20h)
Marítimo-Nacional (20.30h)
SC Braga-FC Famalicão (2.ª feira, 18.45h)
P. Ferreira, 3; FC Porto, 2
Belenenses-Farense (15.30h)
Boavista-Benfica (2.ª feira, 21h)
Gil Vicente-Vitória SC (amanhã, 17.30h)
CLASSIFICACÃO
1. Benfica
2. Sporting
3. FC Porto
4. SC Braga
5. Moreirense
6. P. Ferreira
7. Sta. Clara
8. Vitória SC
9. Nacional
10. Rio Ave
11. Marítimo
12. Famalicão
13. Belenenses
14. Gil Vicente
15. Tondela
16. Portimon.
17. Boavista
18. Farense

J

V

5
5
6
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

E

D

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

M

S

P

0 14 3 15
0 11 4 13
2 15 9 10
2 8 5 9
1 5 4 8
2 7 8 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
2 2 4 5
2 3 5 5
2 4 8 5
3 3 6 4
2 6 12 3
4 5 10 1

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

+ 6.ª jornada

nhos que poderemos explorar.
As debilidades do adversário poderão ser benéficas na nossa forma de jogar e na estratégia preparada para o jogo”, reconheceu,
considerando o adversário “uma
equipa com algum histórico e
sustentabilidade na I Liga”.

Ronda arrancou com surpresa na Capital do Móvel,
com um triunfo do Paços
de Ferreira sobre o FC
Porto (3-2), num jogo
com cinco golos e casos.
Publicidade

A partir das 10 horas, no Forum Braga

Assembleia Geral do SC Braga
com lotação máxima de 600 pessoas
SC BRAGA

| Joana Russo Belo |

Realiza-se, hoje, a Assembleia
Geral Ordinária do SC Braga, a
partir das 10 horas, no Grande
Auditório do Forum Braga. O
clube arsenalista lembra que a
lotação máxima será de 600 pessoas, sendo que a inscrição para
os sócios marcarem presença na
assembleia começa às 9.30 horas.
Para os associados poderem
participar na assembleia, é ne-

cessário ter a quota de Setembro
em dia, cujo pagamento pode ser
feito através dos postos oficiais
e da app do clube.
Em comunicado, o SC Braga
recorda ainda que o evento terá
de se adaptar à nova realidade
imposta pela Covid-19 e, por isso, há algumas indicações a serem seguidas, por forma a garantir a segurança dos participantes.
Desde logo, a utilização de
máscara é obrigatória e à entrada
do auditório será medida a temperatura (pessoas com tempera-

tura igual ou superior a 38 graus
não poderão entrar).
A higienização das mãos à entrada do recinto é obrigatória e
haverá lugares marcados para
garantir o distanciamento social
e todas as normas de segurança.
Não é recomendada a presença
de crianças pequenas, sendo
mesmo interdito o acesso a menores de três anos.
O parque do Forum Braga estará disponível para o estacionamento de viaturas a partir das
9.30 horas.

Escolas de Formação

BOM JESUS
ÚLTIMAS INSCRIÇÕES
PARA:

• Mercadorias Perigosas - ADR
• Motorista de Táxi
• Formação Inicial Acelerada (CAM)
• Motorista de Pesados - Formação Contínua (CAM)
Av. General Norton de Matos, 31- Braga
Rua José Lopes Silva Granja, 50 - Lomar

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

secretaria.bomjesus@hotmail.com / secretaria.bomjesuslomar@hotmail.com
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Futebol volta a parar com cancelamento
das competições não profissionais

GOVERNO anunciou que, este fim-de-semana, volta a não haver competições desportivas em Portugal, com excepção dos jogos
da I e II Ligas de futebol. AF Braga já confirmou o cancelamento de todos os jogos da Pró-Nacional e Futsal.
FUTEBOL

+ AF Braga

| Joana Russo Belo |

É oficial. Este fim-de-semana, o
desporto volta a parar em Portugal e apenas se realizam jogos
da I e II Ligas, sendo que não
haverá competições não profissionais, anúncio oficializado pelo Governo, durante a madrugada, confirmando, assim, a notícia publicada na edição de ontem do Correio do Minho, da decisão de suspender as competições não profissionais, tendo em
conta a limitação de circulação
entre concelhos até às 06 horas
do dia 3 de Novembro, imposta
pela resolução do Conselho de
Ministros de 22 de Outubro.
Em comunicado, a Federação
Portuguesa de Futebol explica
que “é decidida a alteração completa da próxima jornada das
provas presentemente organizadas pela FPF”, sendo que “os jogos agendados não se irão realizar e serão indicadas novas datas
oportunamente”.
“A decisão de suspender as actividades desportivas não profissionais foi reafirmada pelo Governo às federações desportivas
esta quinta-feira e a FPF apela à

AF Braga confirmou
o adiamento dos jogos
da 2.ª jornada da
Pró-Nacional:
Série A:
GD Prado-Cabreiros
Pousa-Ninense
FC Amares-S. Paio d’Arcos
Santa Maria-Marinhas
Dumiense-Martim
Forjães-Vila Chã
Série B:
Ponte-Vieira
Santa Eulália-Taipas
Ribeirão-Sandinenses
GD Serzedelo-GD Joane
Torcatense-Arões
Ronfe-Porto d’Ave
DR

Este fim-de-semana, não se realizam os jogos da segunda jornada da Pró-Nacional

melhor compreensão de todos
no sentido de a cumprir”, refere
o comunicado da federação.
A Associação de Futebol de

Viana do Castelo reagiu ainda
durante o dia de quinta-feira e
cancelou todos os jogos dos
campeonatos distritais, relativos

à 5.ª jornada do Campeonato da
I Divisão e 4.ª jornada do Campeonato da II Divisão, enquanto
a Associação de Futebol de Braga aguardou as directrizes da Federação Portuguesa de Futebol e
só ontem deu conhecimento do

adiamento dos jogos previstos
para este fim-de-semana.
“A Associação de Futebol de
Braga comunicou, esta manhã,
através do Comunicado Oficial
nº53, e de acordo com o Comunicado Oficial nº 178 da Federação Portuguesa de Futebol, que,
por determinação do Governo
Português, os jogos das competições não profissionais, marcados entre os dias 30 de Outubro
e 3 de Novembro de 2020, não
se vão realizar”, pode ler-se no
comunicado.
Assim, prossegue, “os jogos
marcados pela AF Braga, para os
dias 31 de Outubro e 1 de Novembro de 2020, do Campeonato Distrital da Pró-Nacional,
Torneio Início de Futsal Sénior
Masculino e Torneio Início de
Futsal Sénior Feminino ficam
adiados, sendo, oportunamente,
indicada nova data para a sua
realização”.
Recorde-se que a pandemia da
Covid-19 já tinha levado à suspensão das competições de futebol, a 12 de Março, e ao cancelamento das competições seniores
das modalidades de pavilhão,
sendo que as camadas jovens
ainda não retomaram as provas.

Publicidade

§nota
Andebol, basquetebol, futsal, hóquei em patins e voleibol

Modalidades também páram

A decisão do Governo - de manter apenas a calendarização das jornadas da
I Liga e da II Liga de futebol - suspende, assim, as rondas dos principais campeonatos nacionais das modalidades de andebol, basquetebol, futsal, hóquei em patins e voleibol. As cinco federações confirmaram a resolução do
Governo, num comunicado conjunto que em pouco difere do apresentado
pela Federação Portuguesa de Futebol (ver notícia principal).
“A decisão de suspender as actividades não profissionais foi reafirmada pelo
Governo às federações desportivas esta quinta-feira e apelamos à melhor
compreensão de todos no sentido de a cumprir”, lê-se no comunicado das
federações de andebol, basquetebol, futsal, hóquei em patins e voleibol.
Nesta mesma nota, os organismos federativos acrescentam que foi “decidida a alteração completa da próxima jornada das provas presentemente organizadas pelas cinco federações”.
Recorde-se que as competições seniores das modalidades de pavilhão já tinham sido suspensas em Março, face à pandemia da Covid-19, e a retoma
das modalidades colectivas foi regulamentada pela DGS, a 25 de Agosto.
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“Não vamos baixar de nível com esta paragem”

SC BRAGA soma quatro triunfos nas quatro primeiras jornadas do campeonato nacional, a par do FC Famalicão, que tem apenas
mais dois golos marcados. Paragem da competição não faz baixar a guarda das guerreiras. Ana Teles garante ambição em alta.
FUTEBOL FEMININO

+ destaque

| Joana Russo Belo |

Depois de quatro vitórias em outras tantas jornadas do campeonato nacional feminino, o SC
Braga é segundo classificado da
Série Norte com os mesmos 12
pontos do líder FC Famalicão
(dois golos separam as equipas)
e, apesar do cancelamento da
competição este fim-de-semana,
Ana Teles acredita que as guerreiras não vão perder ritmo competitivo, num arranque de época
atípico face à pandemia da Covid-19.
“Tem sido um início de campeonato mais complicado, por
termos estado tanto tempo paradas, mas a equipa voltou com
vontade de reagir a estes meses
de ausência. Tivemos um tempo
sem jogos, mas agora temos
bons resultados neste arranque,
de encontro às ambições do mister e do clube”, referiu a jogadora, lembrando a exigência de representar um emblema como o
bracarense.
“Qualquer jogadora que vem
para o SC Braga já sabe que o
que nos exigem é que trabalhemos para as vitórias e para ganhar todos os jogos. Temos conseguido cumprir os objectivos
que nos foram propostos”, destacou Ana Teles, garantindo que
esta nova pausa competitiva não
retirará confiança ao plantel.

SC BRAGA

Ana Teles, de 19 anos, é fruto da formação do SC Braga: depois da equipa B, afirma-se agora no plantel principal das guerreiras

“Depois de termos ficado três
meses em casa, mexe com o psicológico de cada atleta e tendo
conseguido superar isso, temos
agora consciência de que é uma
curta paragem e que era necessária perante a situação actual.
Mas tenho a certeza que não vamos baixar de nível com esta
pausa, porque todas as atletas
têm muitos objectivos colectivos, mas, acima de tudo, metas
pessoais. Vamos continuar a tra-

balhar na máxima força, quando
se joga num clube como o SC
Braga é o que devemos aos nossos adeptos e simpatizantes”,
destacou a avançada, de 19 anos.
Quanto aos objectivos, é clara:
“propomo-nos sempre a ser melhores em cada jogo, é esta a
mentalidade do clube, queremos
sempre mais, mesmo com um
bom resultado. O objectivo é fazer o nosso melhor em cada uma
das competições em que esta-

mos inseridas e queremos ganhar tudo”.
Ana Teles veste a camisola do
SC Braga pela quarta época, depois de ter chegado à equipa B,
proveniente do Freamunde.
“Quando sai do anterior clube
para este projecto do SC Braga
pensei que ia ser um pouco difícil adaptar-me a uma nova cidade, mas o SC Braga deu-me todas as condições e muitas
ferramentas para conseguir atin-

Comunicado de 42 clubes

“Discriminação” por adiamento da jornada
CAMPEONATO DE PORTUGAL
| Joana Russo Belo |

Os clubes que militam no Campeonato de Portugal criticaram,
através de um comunicado subscrito por 42 emblemas, o adiamento da jornada deste fim-de-semana, devido às restrições
impostas pelo Governo face à
pandemia da Covid-19 e ao cancelamento dos campeonatos não
profissionais.
“Depois de nos termos deparado nos últimos dias com cerca
de 30 mil pessoas no Grande

Aos 19 anos, Ana Teles
é uma das apostas do
SC Braga em termos
de formação feminina.
Avançada cumpre a quarta
temporada com a
camisola do clube
bracarense, onde chegou
proveniente do
Freamunde. Alinhou uma
temporada na equipa B,
deu nas vistas e saltou na
época seguinte para a
formação principal.
Tem sido aposta do técnico
Miguel Santos e assume
o espírito guerreiro: “queremos vencer sempre”.

Prémio de Fórmula 1 no Algarve
e ainda ontem milhares de pessoas a assistirem ao surfar das
ondas do Canhão da Nazaré,
juntando a isto a inconstitucionalidade das medidas governamentais, ficamos aterrorizados
com as decisões levadas a cabo
contra o futebol em Portugal, indústria que tem dado o exemplo,
quer ao nível das medidas praticadas pela situação pandémica
vivida, quer pelas precauções e
testes que têm feito aos seus profissionais”, lê-se no comunicado.
“É uma autêntica discrimina-

lll
Documento foi assinado
por 42 clubes, entre eles
SC Maria da Fonte, AD Fafe
Berço SC, CD Cerveira
e CDC Montalegre.
ção sem paralelo na história do
desporto nacional e uma falta de
respeito para com os atletas, dirigentes, sociedades desportivas
e centenas de patrocinadores
que, num ano delicado, reuniram
esforços para fomentar o despor-

to”, acrescenta o documento,
considerando estarem a ser tomadas “medidas completamente
avulsas e que colocam em causa
o futuro do desporto em Portugal”. “Será determinante que o
Governo e a DGS oiçam a FPF e
as associações e que terça e
quarta-feira (3 e 4 de Novembro,
respectivamente) seja possível
realizar todos os jogos adiados.
Estamos preparados para ir até
às últimas instâncias para defender os nossos direitos e exigimos
que estas datas sejam cumpridas”, garantem os clubes.

gir os meus objectivos e me afirmar na equipa principal, que era
o meu desejo”, confessou, assumindo uma enorme ambição de
futuro. “A curto prazo, quero
deixar uma marca no SC Braga.
A longo prazo, quero jogar uma
Champions, chegar à selecção A
e jogar num clube ainda maior
em termos europeus ou mundial
e jogar ao lado de grandes jogadoras que sempre foram a minha
referência”, rematou.

§sub-21
Euro
Selecção decide
apuramento com
três jogos no Algarve
A selecção nacional de sub-21 vai
disputar os últimos três jogos do
grupo 7 de qualificação para o Euro2021, no Algarve, perante Bielorrússia, Chipre e Países Baixos, segundo informou a Federação
Portuguesa de Futebol (FPF).
A equipa de Rui Jorge vai defrontar
os bielorrussos e os holandeses, em
Portimão, a 12 e 18 de Novembro,
respetivamente, sendo que, pelo
meio, joga com os cipriotas no Parchal, no dia 15.
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Livros
✺TOP 10

1

A TERCEIRA ÍNDIA IRIS BRAVO

6

É URGENTE AMAR PEDRO CHAGAS FREITAS

OFICINA DO LIVRO

2

DORMIR NUM MAR DE EST... CHRISTOPHER PAOLINI ASA

CULTURA

7

FOI SEM QUERER QUE TE QUIS RAUL MINH’ALMA

PRESENÇA

3

ATÉ SEMPRE MEU AMOR LESLEY PEARSE

LEYA

8

AS PLANTAS E OS PORTUGUESES LUÍS CARVALHO VASP

4

A SICILIANA SVEVA CASATI MODIGNANI

PORTO EDITORA

9

ENCONTRA-ME EM ITÁLIA ELISABETH ADLER

5

OS SEGREDOS DA CASA DA PRAIA NORA ROBERTS BERTRAND

10 A RAPARIGA QUE VIVEU DUAS VEZES DAVID L.

NOVIDADES

LEYA
LEYA

A NÃO PERDER

Quem é amado nunca morre
AUTORA Victoria Hislop
EDITORA Porto Editora

AUTORA Brooke Davis
EDITORA ASA

Atenas, abril de 1941. Tendo resistido a uma primeira tentativa de invasão, a Grécia é ocupada
pelas potências do Eixo. Após décadas de incerteza, o país encontra-se dividido entre a direita
e a esquerda políticas. Themis, então com quinze anos, vem de uma família separada por essas diferenças ideológicas. A ocupação nazi não só aprofunda a discórdia entre aqueles que a
rapariga ama, como reduz a Grécia à miséria. É impossível ficar indiferente: na fome que se seguiu à ocupação, e que lhe levou os amigos, os atos de resistência são quase um imperativo
moral para ela.
Porém, o sucesso de um dos movimentos de resistência mais eficazesna europa ocupada volta-secontra o próprio e, com o fim da ocupação, advém a guerra civil. Themis junta-se ao exército comunista, onde experimenta os extremos do amor e do ódio. Quando por fim é presa nas
ilhas do exílio, encontra outra mulher cuja vida se entrelaçará com a sua de maneiras que nenhuma delas poderia antecipar, e descobre que deve pesar os seus princípios contra o desejo
de viver.

DESTAQUES

Meninas sem nome
AUTORA Serena Burdick
EDITORA ASA

Effie e Luella Tildon são duas irmãs
privilegiadas e pouco habituadas à
dureza das ruas de Nova Iorque. Mas
perto da mansão da família, ergue-se
a sombria House of Mercy, o lar austero onde as raparigas rebeldes da cidade são internadas. As irmãs crescem
sem nunca se esquecerem de que nada.

Ponto Zero

AUTORES Jorn Horst & Thomas
Enger
EDITORA D. Quixote
Oslo, 2018. A célebre ex-corredora de longa distância Sonja Nordstrøm não chega
a aparecer para o lançamento da sua polémica autobiografia, Para sempre Número Um. Quando, nesse mesmo dia, a
obstinada jornalista de celebridades Emma Ramm procura Nordstrøm em sua casa, encontra a porta aberta e sinais de luta no interior.

A menina perdida
& achada

Os Segredos de Sir
Richard Kenworthy
AUTORA Julia Quinn
EDITORA ASA

Sir Richard Kenworthy tem menos de
um mês para encontrar uma noiva. Ele
sabe que não pode ser muito exigente,
mas quando vê Iris Smythe-Smith escondida atrás do violoncelo durante
mais um dos disparatados concertos da
família, o seu coração dispara. Iris é tão
discreta que facilmente se confunde...

À procura de summerland

AUTORA Lucy Adlington
EDITORA Topseller

Outubro, 1946. A guerra acabou e deixou milhares de crianças judias órfãs.
Com 15 anos, Brigid é uma delas. Sem
os pais, sem voz e sem a sua música,
Brigid ruma a Inglaterra apenas com
uma ideia: encontrar Summerland, a
luxuosa casa de campo de que a mãe
tanto falava. Aí, na terra do verão, Brigid tentará obter as respostas que
tanto procura sobre a sua família.

Millie Bird tem 7 anos
quando se apercebe de
que tudo à sua volta tem
um fim. Para não esquecer,
começa um Livro de Coisas
Mortas, no qual regista todas as coisas que lhe tocaram o coração e desapareceram. Não podia imaginar
que a Coisa Morta nº 28
seria o seu pai. Pouco tempo depois, a mãe abandona-a na secção de roupa interior de uma loja e não volta mais.
Karl, o Datilógrafo tem 87 anos quando o filho lhe dá um beijo de
adeus e o deixa num deprimente lar de idosos. Em tempos, Karl
escrevia as mais românticas "cartas" de amor à mulher. Agora,
mais só do que nunca, passa os dias a pensar numa forma de começar a viver de novo. Num rasgo de lucidez e euforia, consegue
fugir.
Agatha Pantha tem 82 anos e não sai de casa desde a morte do
marido.

Viajo sozinha

AUTOR Samuel Bjork
EDITORA D. Quixote
Um homem que passeia
no bosque encontra o corpo de uma criança pendurado de uma árvore. Um
cenário dantesco no meio
do bosque. Pendurada do
pescoço da menina, uma
nota onde se lia: Viajo Sozinha.
Holger Munch, um homem solitário, experiente
investigador da polícia norueguesa fica encarregue do caso e de formar uma unidade de
investigação, na qual vai ter de integrar e procurar a sua anterior
parceira na polícia Mia Krüger, entretanto afastada da civilização
e a lidar com os seus próprios fantasmas.
Uma perturbada mas brilhante detective que será uma das peças chaves para desvendar o mistério que se vai adensado à medida que ambos descobrem que esta vítima é apenas a primeira,
quando Mia descobre que também nas unhas da menina estava
mais uma pista.
Publicidade

‘MENINAS SEM NOME’ = 15,21 €
‘VIAJO SOZINHA’ = 20,61 €
QUEM É AMADO NUNCA MORRE’ = 15,93 €
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VASCO TEIXEIRA Professor e Investigador da Universidade do Minho

Ideias

Transição Energética e Tecnologia Fotovoltaica

O

s programas nacionais e da
União Europeia (UE) e as políticas de incentivos para as energias renováveis criam a oportunidade de
mercado para novos produtos solares adequados à integração arquitetónica e novas
soluções energéticas para o conceito das
cidades sustentáveis no futuro.
O crescente aumento do preço do petróleo, traduzido num custo elevado da fatura energética para famílias e empresas,
tem evidenciado a necessidade de aumentar a eficiência energética dos edifícios
bem como a utilização de sistemas baseados em fontes de energias renováveis. As
energias renováveis apresentam-se como
a melhor opção de solução para a garantia
da sustentabilidade do nosso planeta.
Os edifícios são responsáveis por 40%
do consumo energético e 36% das emissões de CO2 na União Europeia. O desempenho energético dos edifícios é a
chave para alcançar os objetivos Europeus nos domínios do Clima e Energia,
nomeadamente a redução dos gases de
efeito de estufa e redução do consumo
energético.
O aumento do desempenho energético
dos edifícios é uma medida eficaz, em
termos de custos, de luta contra as alterações climáticas e melhoria da segurança
energética, ao mesmo tempo que cria novas oportunidades de emprego. Os materiais fotovoltaicos devem ser aqueles que
apresentam maior flexibilidade funcional
na prossecução de alguns dos objetivos
inerentes à sustentabilidade energética
dos edifícios nas cidades eco-sustentáveis.
Portugal é um dos países da UE com
maior disponibilidade de radiação solar
(dispondo de mais de 2300 horas/ano de
insolação na Região Norte, e 3000 horas/ano no Algarve). Portugal é, depois da
Grécia e da Espanha, o país na UE com
maior potencial de aproveitamento de
energia solar.
O peso da fileira fotovoltaica é cada vez
mais relevante nas energias renováveis
em Portugal, que recebe elevados níveis

PROPRIETÁRIO E EDITOR
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Publicidade, SA. Pessoa colectiva n.º 504265342.
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SEDE Praceta do Magistério, 34, Maximinos, 4700 222 BRAGA. Telefone: 253309500 (Geral)

de fluxo solar, além de ter um impacto
muito positivo no clima e na melhoria da
balança comercial do país, reduzindo assim a importação de fontes fósseis. Portugal assumiu em 2016 o desígnio da promoção e materialização da transição
energética, com vista à neutralidade carbónica em 2050, através da drástica redução das emissões de gases com efeito de
estufa e, também, da intensificação de
fontes de energia endógenas e renováveis.
Um contributo positivo para a estratégia
da transição energética foi dado com a recente edição do livro “Sistemas Fotovoltaicos - Fundamentos sobre Dimensionamento”, tendo como autores Joaquim
Carneiro, professor e investigador do Departamento de Física da UMinho e Mário
Passos, vereador do Município de Vila
Nova de Famalicão. Os autores defendem
um novo paradigma energético para Portugal com base na implementação de sistemas fotovoltaicos. No livro carateri-

zam-se os sistemas fotovoltaicos, aprofundam-se os conceitos sobre materiais
semicondutores e propriedades optoelectrónicas, fornecendo metodologias de cálculo e resolvendo casos de estudo, auxiliando assim na conceção, dimensionamento e instalação daqueles sistemas,
quer sejam autónomos, ligados à rede e
por bombagem de água, por exemplo. Os
conteúdos refletem, também, a experiência de um dos autores, J. Carneiro, em
projetos de investigação científica sobre
novos materiais e experiência pedagógica
no âmbito da lecionação de diversas unidades curriculares do Mestrado em Ciências e Tecnologias do Ambiente e Licenciatura em Ciências do Ambiente,
ministradas na Escola de Ciências da
UMinho.
O novo mercado de construção de células fotovoltaicas integradas (BIPV) será
da ordem da dezena de mil milhões de euros nos próximos anos. O conceito de BI-
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PV consiste em aplicar os sistemas fotovoltaicos como elementos estruturantes
dos edifícios, podendo substituir em alguns casos os materiais de construção
convencionais. Uma forma prática de o
conseguir, é produzir as células fotovoltaicas diretamente sobre os materiais
atualmente utilizados na construção, designadamente materiais cerâmicos convencionais utilizados no revestimento das
coberturas, telhas e fachadas.
As designadas tecnologias fotovoltaicas
(FV) baseiam-se fundamentalmente na
utilização de um conjunto de materiais
que permitem a transformação da radiação solar em energia elétrica através do
designado efeito fotovoltaico. As tecnologias FV designadas de primeira geração,
representando o estado da arte, são dominadas pelas células de silício cristalino (cSi), nas suas configurações mono (obtidas
através do corte de um lingote de um monocristal de Si puro) e multicristalina. Estas representam a geração que ainda hoje
detêm cerca de 85% do mercado global.
Alguns dos desafios científicos e tecnológicos que se colocam consistem na utilização de novas arquiteturas de células
FV baseadas em novos nanomateriais e
filmes finos capazes de apresentarem
maiores eficiências de conversão e custos
de produção reduzidos. Para esse fim associam-se conceitos de design à nanoescala (aplicação da nanotecnologia) para
obtenção de sistemas radicalmente inovadores.
Uma das vantagens de se aplicarem nanomateriais na conceção de células fotovoltaicas consiste na possibilidade de se
utilizarem materiais de suporte diferentes
(vidros, polímeros, cerâmicos) o que potenciará a utilização de materiais de construção civil multifuncionais na arquitetura sustentável. Células solares transparentes serão aplicadas nos vidros das janelas ou em outros elementos arquitetónicos não alterando a sua cor e estética original. (artigo escrito em colaboração com
Joaquim Carneiro, Professor e Investigador da UMinho)
Nota: Os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
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Opinião
REDE DE APOIO AO CONSUMIDOR ENDIVIDADO

FERNANDO VIANA Jurista e Diretor Executivo do Tribunal Arbitral de Consumo

Escreve quem sabe

A venda de bens de consumo

O

s Tribunais arbitrais de consumo
(TAC) surgem no nosso país como as instituições ideais, porque
especialmente vocacionadas, para a resolução de conflitos entre consumidores (
eu ou o leitor por exemplo) e os profissionais que vendem bens ou prestam serviços.
Um dos conflitos que chega com mais
frequência junto destes TAC é o que resulta da falta de conformidade dos bens,
vulgo defeitos.
Há três questões importantes a considerar nesta matéria. O primeiro consiste em
definir o que é uma não conformidade
(defeito) e o que não é.
Nos termos da lei, a conformidade traduz-se na obrigação que o vendedor tem
de entregar ao consumidor um bem de
acordo com o contrato. Repare-se que, no
limite, o vendedor até pode vender o bem
com defeito ao consumidor e este não tem
o direito a reclamar. Porquê? Porque a
venda foi feita com essa informação. Por
exemplo, entramos numa loja de fábrica e

A

tualmente, a gravidez
é cada vez menos frequente e surge mais
tarde na vida da mulher, sendo
muito planeada e resultado de
um grande investimento do casal. Os avanços da medicina
permitem um diagnóstico cada
vez mais precoce com a ilusão
de que a gravidez será sempre
saudável e sem intercorrências.
Porém as estatísticas demonstram a fragilidade deste processo, pois cerca de 10% terminam
em abortamento e 22% das fecundações não têm continuidade. A perda gestacional pode
ocorrer em qualquer idade embora seja mais frequente em
mulheres com idade tardia,
As perdas gestacionais são
pouco valorizadas socialmente,
em particular quando ocorrem
precocemente. Em consequência da reduzida presença de sinais que evidenciem a gravidez
e dos tabus que envolvem estes
acontecimentos, os pais nem
sempre sentem que a sua dor e
os seus sentimentos são reconhecidos e sofrem em silencio.

vemos um lote de camisas à venda por
20€ a unidade com a menção de que se
trata de artigos com pequenos defeitos assinalados. Daí o baixo preço, já que o preço normal daquelas camisas é de 60€.
Muitos outros exemplos são possíveis.
Mas esta é uma situação excecional. O
normal é o comprador pretender comprar
bens conformes, isto é, sem vícios ou defeitos, com a qualidade e quantidade desejadas. Verificada a falta de conformidade, é o vendedor que tem de provar que a
desconformidade é posterior à data da entrega, ou seja, não é de origem (quando
existe um defeito presume-se que este defeito já existe aquando da venda do bem,
salvo quando essa presunção seja incompatível com a natureza do bem ou com as
características da falta de conformidade).
Verificando-se a falta de conformidade,
o consumidor tem direito a que a mesma
seja reposta, podendo exigir a reparação
do bem, a sua substituição, uma redução
adequada do preço ou a resolução do contrato. O consumidor pode optar por qual-

quer uma das situações referidas, com
duas exceções, sendo a primeira a impossibilidade da solução ( é o que acontece se
o comprador pretende a substituição de
uma escultura, peça única, por outra, que
obviamente não existe), ou então o pedido constituir abuso de direito (caso do
comprador de um automóvel que pretende a resolução do contrato na sequência
de uma avaria, facilmente reparável).
Mas há ainda a considerar a questão dos
prazos. Assim, em caso de desconformidade do bem com o contrato, o consumidor tem de exercer os direitos referidos,
num prazo de dois ou cinco anos a contar
da data da entrega do bem, consoante se
trate de um bem móvel ou imóvel, respetivamente (no caso de bens móveis usados, este prazo pode ser reduzido para um
ano desde que exista um acordo escrito
entre o vendedor e o comprador.
Por outro lado, o consumidor tem de dar
a conhecer ao vendedor a existência do
defeito (chama-se a isto a denúncia), para
que este tenha a oportunidade de resolver

o problema.
A denúncia do defeito deve ser feita, impreterivelmente, dentro do prazo de dois
meses a contar da data em que o consumidor detete o defeito e dentro do prazo de
vigência da garantia (2 anos nos bens móveis novos, que pode ser reduzido para 1
ano, nos bens móveis usados). Se for um
bem imóvel, a denúncia deve ser feita no
prazo de um ano a contar da data em que
se detete a falta de conformidade (igualmente, dentro do prazo da garantia).
Finalmente, é ainda importante saber
que, após a denúncia do defeito, caso o
vendedor se recuse a assumir qualquer
responsabilidade, existem prazos para o
consumidor intentar o respetivo processo
(que pode decorrer no TAC, no tribunal
judicial ou no Julgado de Paz). Assim, a
ação destinada a efetivar o cumprimento
dos direitos do consumidor deve ser intentada no prazo de dois ou de três anos a
contar da denúncia, consoante se trate de
um bem móvel ou imóvel, respetivamente.

Quantas perguntas cabem num colo vazio?
A ausência de rituais fúnebres
ou simbólicos, a falta de alguém com quem partilhar a experiência podem dificultar o
processo de luto.
Nos casos em que numa gravidez aparentemente saudável, os
pais são confrontados com o
diagnóstico de malformações
fetais graves, a necessidade de
decidirem quanto à continuidade da gravidez, coloca-lhes um
dos dilemas mais difíceis da sua
vida: o pouco tempo para reflexão, as dúvidas e os sentimentos de culpa associados ao diagnóstico, tornam esta decisão
uma das mais traumáticas.
Por sua vez, as perdas tardias
carregam o peso de uma barriga
saliente, das imagens ecográficas, de sensações únicas, da
fantasia do bebé ideal e da sua
relação com ele e a preparação
para o seu acolhimento. A interrupção deste processo implica a
reorganização da vida e proje-

ANA RUTE FURTADO
E MÓNICA CARVALHO

Enfermeiras Especialistas em Saúde Materna
e Obstetrícia do Hospital de Braga

Voz à Saúde

tos, uma nova visão do corpo
materno, do seu papel na sociedade, da relação familiar e conjugal. Nesta fase, os rituais fúnebres são particularmente
dolorosos: o berço é deixado
vazio e os colos também. Sentimentos intensos sobrevêm:

choque, raiva, negação, incredulidade e, nalguns casos, podem surgir ansiedade e sintomas depressivos. As dúvidas
assolam a mente da mulher, na
busca de justificação muitas vezes inexistente, e mais nenhuma gravidez será vivida na sua
plenitude, com segurança e sem
medos.
As perdas gestacionais representam a suspensão dos sonhos,
esperanças e expetativas que
normalmente se associam ao
nascimento de um filho. Cada
casal vive o processo de perda
de modo único. Para muitos
significa um insucesso pessoal,
a perda de um projeto de vida,
uma prova da incapacidade para a paternidade/ maternidade.
O modo distinto como homens
e mulheres vivem o luto pode
causar dificuldades na comunicação do casal com repercussões na relação conjugal.
A criação de memórias pode

facilitar a adaptação à nova realidade: guardar as ecografias,
um pouco do cabelo, uma pulseira de identificação ou até
mesmo uma fotografia. Ver, tocar e embalar o seu bebé podem
ser fundamentais para integrar a
experiência e despedir-se do
seu filho.
As Enfermeiras Especialistas
em Saúde Materna e Obstétrica,
são um importante suporte desde o momento da notícia, proporcionando informação objetiva e concreta, explicações
acerca dos procedimentos, disponibilidade e abertura para escutar ativamente, valorizando
os sentimentos expressos, satisfazendo as necessidades especificas do casal. Encorajar a comunicação e a expressão de
sentimentos, encaminhar para
grupos de apoio e de partilha de
experiências, promover estratégias para um luto saudável, são
tarefas indispensáveis para que
o casal encontre as respostas ás
perguntas que preenchem um
colo vazio e encontrem novos
significados nas suas vidas.
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Opinião
JOSÉ ABÍLIO COELHO Historiador

Ideias

A Covid-19 em quatro vertentes
P

ara mim, que tenho opinião mas que
pode não coincidir com a alheia, a
qual respeito mesmo não concordando, embora para mim exija igual tratamento,
há quatro vertentes para a Codiv-19 ser discutida, especialmente no regresso ao tempo de
inverno que potencia sobremaneira todos os
vírus desta família:
1ª – A primeira vertente é a da doença propriamente dita. Ela existe e não vale a pena
enterrarmos a cabeça na areia. Existe, e mata.
Ou faz, pelo menos, sofrer muito e pode deixar sequelas gravíssimas, como a ciência vem
avisando. Usar máscara, sempre e em todos
os lugares menos naqueles em que a nossa inteligência nos diz que não é absolutamente
necessário, será, dizem os entendidos, uma
das medidas de proteção mais importantes
que podemos tomar. Mas é-o também trazer
um fraquinho de álcool ou gel no bolso e desinfetar as mãos dezenas de vezes por dia,
bem como as superfícies ou objetos que vamos tocar fora de casa. Seguir os conselhos
das autoridades em tudo o resto e usar a cognição para mantermos uma postura de afastamento em relação a tudo o que nos possa infetar. Esta é, como disse, a vertente da Covid-19
que realmente nos importa mais, porque só se
morre uma vez e ninguém está livre de lhe calhar a Covid em sorte.

N

ão sei se sabiam, mas a
hipocondria ou crença
infundada de que se
está doente acabou oficialmente
em 2013 com a 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico
de Transtornos Mentais. É esse
texto que arbitra se hoje uma
doença desse foro existe ou não.
Na edição anterior ela ainda
existia, mas nesta mais recente
foi transformada em Transtorno
de Ansiedade de Doença (TAD).
Na verdade, a designação hipocondria era algo imprecisa. A
palavra, cunhada a partir dos vocábulos gregos “hypo-“ (sob) e
“khondros” (cartilagem costal),
referia as vísceras – fígado, vesícula biliar, baço – que se encontravam por debaixo das costelas e que se pensava serem
sede da melancolia e fonte de
emanações que causavam tal
sentimento. Foi só no século
XIX que passou a ter o significado mais restrito e mais comum de “estado atrabiliário sem

2ª – Depois, podemos discutir a Covid-19 na
sua vertente económico-financeira, dado ser
inegável que, pese embora a desgraça, há
10% de um mundo a ganhar dinheiro com os
outros 90%, vendendo-lhes, caríssimos, todos
os produtos que foram sendo inventados, produzidos ou criados para a nossa defesa (máscaras, álcool, medicamentos, detergentes, e
por aí fora), fazendo de tudo o que antes da
pandemia custava 1 custar agora 20, 30, 40,
50. É vergonhoso e até criminoso haver quem
se aproveite e esteja a encher os bolsos como
nunca, explorando as necessidades alheias,
das instituições e das pessoas, mesmo as daqueles que mal ganham para comer. E, pior, é
que os governos, o de Portugal e quase todos
os outros fazem de conta que são cegos, surdos e mudos. Claro que o aproveitamento cobarde em relação ao seu semelhante é uma caraterística do homem desde que é homem.
Mas há de haver formas de reduzir, pelo menos reduzir, este vampirismo de alguns.
3ª - A terceira vertente é a do “chico-espertismo”, que, dos centros de saúde aos grandes
hospitais ou a grande parte das repartições públicas, permite que existam carradas de pessoas que não fazem um chavelho, sempre com
a desculpa do "tempo Covid”, sendo que, algumas delas, só têm medo quando estão a trabalhar pois, de resto, é vê-las por aí impávi-

das, serenas e perfeitamente à vontade a conviver sem receios. É vergonhoso verem-se filas enormes de pessoas às portas de estabelecimentos públicos, à espera, enquanto lá
dentro, no sossego da repartição, alguns trabalham e muitos não fazem nada. Quando a
gente entra é que vê como é. E, mesmo havendo em alguns serviços muitos que nada fazem, nem sequer se dão ao trabalho de atender os telefones oficiais ou de responderem às
mensagens eletrónicas. Sinto que a devo dizer, contudo, que nem todos são iguais, pois
também sei há serviços que funcionam bem e
profissionais que no fim da pandemia mereciam um reconhecimento público. Mas há outros que são uma lástima, e até há gente que
age cobardemente para com a sociedade que
lhes paga o salário com que vivem. É claro
que ninguém o reconhece, mas o espelho a
que se olham todos os dias sabe que é assim.
4ª - A quarta e última vertente que, em minha opinião, se pode discutir quando se fala
da Covid-19, é o “dar aos ombros”, que alguns praticam com maestria, mostrando, por
atos e omissões, que tanto lhes faz que seja
gin-tónico como licor Beirão, pois, na sua imbecilidade, vão fazendo por acreditar que estas coisas só acontecem aos outros e que só
morrem os velhos, esquecendo-se de que têm
pais e/ou avós velhos em casa, e que, com to-

das as doenças, incluindo a Covid-19 ou a gripe comum, algo pode correr mal, mesmo aos
mais novos e aparentemente mais resistentes,
como, infelizmente, vamos sabendo pelos casos de crianças, jovens e gente nos trintas e
quarentas que morreram por efeitos deste vírus.
Pegando nestas quatro vertentes, podemos
discutir, mas, sobretudo, refletir. O mundo
não está pior agora que em ocasiões passadas.
Desde a Grécia antiga até à contemporaneidade, foi o homem castigado com pragas e pandemias, tendo, só a peste negra, no século
XIV, matado mais de 100 milhões de seres
humanos na Europa. Tudo se repete, como
bem sabemos, e esta é apenas mais uma pandemia para a perfeita Natureza em constante
defesa, sendo que, para ela, cada um de nós
(que nos julgamos, cada um no seu íntimo e
nas suas práticas, o eixo do mundo) é menor e
menos importante que uma simples areiazinha de praia. E tente o leitor agora imaginar
quantas areiazinhas existirão nas praias do
Planeta Terra.
O que é preocupante, é que o ser humano,
que tanto construiu que foi mesmo capaz de
chegar à Lua e sabe-se lá aonde mais, dispondo hoje de tantas ferramentas necessárias para
se proteger, para fazer com que em vez de
morrerem milhões morram apenas milhares,
faça de conta que não sabe usar esses meios.
E que o faça por estupidez, ainda por cima.
Depois, ficamos todos muito zangados quando os governos tomam medidas drásticas e
impõem regras por decreto.

Calma, gripe não é SARS-CoV-2!
causa real”.
Agora, a condição necessária
(mas não suficiente) para que alguém lhe veja ser diagnosticado
um TAD é manter, pelo menos
por 6 meses, uma preocupação
com e o medo de ter ou adquirir
doença grave.
O contexto pandémico atual
tem sido, suponho, propício a
gerar mais TAD e, quase se pode
adivinhar, que o período outono/inverno, por causa dos habituais surtos gripais, ainda aumentará essa propensão.
Importa, assim, para não ficarmos mais ansiosos que do que já
estamos, ter presente que, apesar
de tudo, o vírus da gripe não é
tão perigoso como o coronavírus de Wuhan e, especialmente,
não confundir os sintomas de
um com os do outro, algo que às
vezes parece fácil de acontecer.
No plano dos sintomas, temos

JOÃO RIBEIRO MENDES

Professor do Departamento de Filosofia
da Universidade do Minho

Escreve quem sabe
três grupos. Os que são comuns
às duas infeções virais – Influenza e SARS-CoV-2 – mas
não causam elevada preocupação (exceto, claro, se persistirem
demasiado tempo): febre (mais
de 38ºC), tosse seca, dores de
cabeça, cansaço, congestão e/ou
secreção nasal, dor de garganta.
No caso da covid-19 os quatro
primeiros têm-se apresentado
mais frequentes que os dois últimos. Cada um dos sintomas, por
si só, não significa muito. Quando estão todos presentes assu-

mem maior relevo. Mesmo assim, é importante não esquecer
que estas coisas andam quase
sempre interligadas. Por exemplo, uma das típicas consequências da tosse seca é não nos deixar descansar durante a noite, de
modo que não deve surpreender
que, pela manhã, sintamos, nessa situação, grande cansaço e o
corpo febril.
Há depois os que podem estar
presentes em ambas, mas de
modo mais intenso e preocupante na covid-19: dificuldade em
respirar, diarreia. O primeiro, a
dispneia (ou falta de ar), deve
merecer maior atenção, porque
poderá indiciar a presença de
pneumonia (ou infeção pulmonar). Aqui, todavia, uma vez
mais, é preciso algum cuidado,
para evitar confusões: como nos
encontramos numa situação que
provoca (maior) ansiedade, esta

mesma pode estar a contribuir
para essa dispneia. Um modo de
tirar o assunto a limpo é inalar
uma boa dose de ar e suster a
respiração contando até 25; se
aguentou é porque, com boa
probabilidade, os pulmões estão
bem e, de caminho, também
aproveitou para relaxar o corpo.
Por fim, há um sintoma que
parece ser distintivo do covid19: a anosmia ou alteração do
olfato e/ou do gosto. Foi observada em cerca de metade dos casos com covid-19. Porém, ainda
assim, será preciso apurar se não
terá sido provocada por uma
grande constipação e consequente congestão nasal aguda.
Moral: todo o cuidado será
sempre pouco, mas convém não
sobre-interpretar eventuais sintomas e criar uma desnecessária
ansiedade em relação a eles. No
final de contas, como alguém
notou, podemos parecer viçosos
como uma alface e ainda assim
ser portadores de um vírus.
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ID:124391035-8 -

195.000 €

C.E.:(D) T2+1 em pleno coração da cidade
de Braga. Com duas frentes, varanda e ótimas
áreas. Excelente investimento!

ID:124391047-24 -

59.000 €

C.E.:(F) - Apartamento T4, com garagem fechada
e elevador, na Póvoa de Lanhoso. Apartamento com
3 frentes e excelente exposição solar.

ID:124391032-59 -

220.000 €

C.E.:(A) Casa de Campo recuperada
em S. Mamede D' Este.
Equipada com aquecimento completo, recuperador
de calor, a 5 min. do centro da cidade.

ID:124391022-74 -

148.000 €

C.E.:(E) Fabuloso T2 em plena Avenida
da Liberdade. Remodelado e decorado com muito
bom gosto, com elevador e vistas panorâmicas.
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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

INTERMARCHÉ
DE VILAVERDE

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

CORTADOR
DE CARNES

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

Tel.: 253 310 280

Favor ligar: 927 562 704

Precisa de

PRECISA-SE
Serralheiro na área
de serralharia civil
para montagem de obra
e fabricação.
969 343 360

SENHORA
OFERECE-SE
PARA SERVIÇOS
DE LIMPEZA
Tel. 925 539 817

PRECISA-SE
Empresa de Braga recruta
pintor de construção civil,
com entrada imediata.
Tel. 253 254 590
963 728 497

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

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€

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

* Imóveis: Compra / Venda/ Mediação
* Automóveis. Compra / Venda
* Penhorista: Ouro / Prata/ Relógios/ Pedras Preciosas
* Antiguidades / Obras de arte
* Créditos: Pessoais / Automóvel/ Habitação

ARRENDA-SE

POSSIBILIDADE DE VENDA COM OPÇÃO DE COMPRA!
MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO...

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

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!!

Construção Civil e Obras Públicas

106.0 FM

Nortinloc

FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS

FREITAS COSTA & FILHOS, S.A.

antenaminho.pt

Correio

do Minho.pt
Faça a sua assinatura
Nome
Morada
Localidade
C. Postal
E-mail

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

Tlf./Tlm.

N.º Contribuinte
Junto envio o cheque n.º .................................................................................,
sobre o Banco...................................................................................................

• Anual = 150€ • Semestral = 80€ • Trimestral = 50€
Para informações adicionais:

Praceta Escola do Magistério, 34 • Telef. 253 309 500 • Fax 253 309525/6
Maximinos - 4700-236 BRAGA • E-mail: assinaturas@correiodominho.pt
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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

correiodominho.pt 31 de Outubro 2020
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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
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Agenda
Palavras Cruzadas

Publicidade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
RTP 1
06:00
07:10
07:40
07:45
08:00
10:00
10:30
11:00
13:00
14:00
14:30
19:00
19:59
21:15
22:15
23:15
01:00
02:45

RTP 2

Mundo Maravilhoso
Lulu Cambalhota
Ziguipédia Monumentos
Conta-me História
Bom Dia Portugal
Fim de Semana
Mundo Maravilhoso
Mundo Maravilhoso
Aqui Portugal
Jornal da Tarde
Voz do Cidadão
Aqui Portugal
O Preço Certo
Telejornal
Quem Quer Ser Milionário
Alta Pressão
Conta-me Como Foi
I Love Portugal
Manobras na Casa Branca
O Candidato

08:00
14:55
15:00
17:00
17:30
19:30
20:00
20:35
21:05
21:30
21:50
22:10
22:12
23:00
00:45
01:45
02:15

Programção Infantil
Folha de Sala
Desporto 2
Biosfera
Concerto de Paris
Faça Chuva Faça Sol
Saber Sabe Bem
Sons de Nova Iorque
Mark Turner
Irresponsável
Jornal 2
Página 2
Folha de Sala
Estrada de Terra
A Outra Margem
A Torre Eiffel - A História
de uma Aposta Incrível
Sons de Nova Iorque
Mark Turner
Euronews

SIC

TVI

06:00
06:45
07:15
07:45
09:00
12:00
13:00
14:15
15:00
15:30
15:45
20:00
21:30
22:30
23:15

Etnias
Marvel's Spider-Man
Os Guardiões da Galáxia
Uma Aventura
Olhó Baião!
Nosso Mundo - Mayan Wild
Primeiro Jornal
Alta Definição
E-Especial
#EuQueroArrumar
Cinema
Jornal da Noite
Terra Nossa
Golpe de Sorte
O Noivo É Que Sabe
A Semana
01:45 Cinema
03:30 Televendas SIC

06:00
07:00
07:45
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:30
19:15
19:57
21:45
23:00
00:30
02:30
02:45

Detective Maravilhas
Campeões e Detectives
Diário da Manhã
Inspetor Max
Querido, Mudei a Casa!
Jornal da Uma
Conta-me
VivaVida
Big Brother
A Revolução - A Semana
Big Brother
A Revolução - Especial
Ai a Minha Vida
Jornal das 8
Amar Demais
Mental Samurai
Big Brother
A Revolução - A Semana
GTi
A Outra

Publicidade

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

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

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
4

8
7

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

1

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

BARCELOS
AVENIDA T. 253 826 990

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
CAMPANTE T. 253 481 272

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

BRAGA
MARTINS T. 253 267 371

FAFE
SOUSA ALVES T. 253 599 335

ARCOS DE VALDEVEZ
LAPA T. 258 515 134

PONTE DE LIMA
SÃO GONÇALO T. 258 931 043

ESPOSENDE
GOMES T. 253 961 237

VILA NOVA DE FAMALICÃO
DE BAIRRO T. 252 932 678

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

VIANA CASTELO
NELSINA T. 258 822 235

GUIMARÃES
PEREIRA T. 253 412 950

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

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

Rua José Alves Leite, 36

Av. Alcaides de Faria, 293

Avenida Central, 22

Av. Valentim Ribeiro, 17 Lj. A

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

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

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Rua José Falcão ,53

R. Serpa Pinto, 2

Av. Silva Pereira, 81

Alameda de São Dâmaso, 43

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Avenida Barjona de Freitas, 147

R. Dr. Abílio Torres, 1168

Largo da Lapa

R. da Corredoura, 50

Rua de Galvão s/n

Quinta Andorinhas Loja 9/10

Rua Dr. Albano Barreiros

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

Edífício da Rotunda Lote 1 Fração A

2

6

5
3 4
8
2

9 1
5
6
4

7
9

8
2
3
8 1

1
6

Praça da República, 3-5

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

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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Menina só

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

Publicidade 31

GATINHA SEXY
E MEIGUINHA

925 751 527

Todos os dias.
969 080 576

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

910 403 606

JOGOS
Segunda 26/10/20

Sorteio 43/2020

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

Insólito

1.º Prémio

Casal com milhares
de seguidores no TikTok choca
ao anunciar que são...primos

Um casal que conta com milhares de
seguidores na rede social TikTok deixou
todos de boca aberta ao publicar um vídeo
onde os dois contam como surgiu a paixão
entre os dois.
O que ninguém estava à espera era que

Jenna
Hoskins
Mesmo em tempo
de pandemia, devido
à Covid, Jenna
Hoskins não deixou
passar a data sem
mostrar a sua
fantasia
de Halloween.
Não há festas, nem
as famosas visitas
às casas para pedir
guloseimas, mas o
espírito da época não
ficou sem registo.

Diana Camila Avila e Jordie Vena dissessem
que eram…primos.
O casal revela que se conheceram há apenas
seis anos através dos pais e começaram a
namorar em 2017.
A revelação dividiu as opiniões dos
seguidores mas o casal garante que não vai
desistir de provar que a sua relação é igual a
tantas outras.

Terça 27/10/20

Sorteio 86/2020

13 15 28 32 44
*3 *12
Quarta 28/10/20

Sorteio 87/2020

18 26 32 33 45
+1
Quinta 29/10/20

Sorteio 44/2020

1.º Prémio

79723

2.º Prémio 28227
3.º Prémio 66238

65724
Terminação 3
Série sorteada 3.ª
4.º Prémio

Sexta 30/10/20

Sorteio 87/2020

12 16 20 21 28
*3 *9

Sorteio 44/2020

CVR 20301
Sábado 24/10/20

Sorteio 86/2020

6 11 23 27 30
+8

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

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

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

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

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

Sagitário
Carta do Dia: 8 de Copas, que
significa Concretização, Felicidade.
Amor: Empenhe-se em realizar um
desejo da sua cara metade.
Saúde: Alivie as dores musculares
fazendo alongamentos durante o
dia.
Dinheiro: Possibilidade de receber
um aumento de ordenado.
Números da Sorte: 5, 7, 12, 19, 34,
37

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

Capricórnio
Carta do Dia: O Dependurado, que
significa Sacrifício.
Amor: Pode sentir necessidade de
se isolar. Aproveite para tomar
decisões. Mude de vida.
Saúde: Descanse bastante para
recuperar forças.
Dinheiro: Com disciplina e espírito
de sacrifício vai desempenhar as
suas tarefas o melhor que sabe.
Será recompensada.
Números da Sorte: 1, 8, 13, 27, 28,
46

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

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

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

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

Braga

Autarquia cria espaço dedicado
a 7.000 anos de história do concelho

Condutor detido
após ‘atropelar’
agente da PSP

A PSP deteve, em Braga,
um condutor que embateu
com o carro com um agente,
quando interpelado para
apresentar os documentos
pessoais e da viatura,
anunciou aquela força.
Em comunicado, a Polícia de
Segurança Pública acrescenta
que o condutor tentou fugir,
mas não conseguiu
devido à “rápida intervenção”
da polícia.
O condutor foi detido e notificado
para comparecer no Tribunal
Judicial da Comarca de Braga.

Cerveira

Homem detido por
violência doméstica

A GNR deteve, em Vila Nova de
Cerveira, um homem de 27 anos por
alegada violência doméstica, crime
pelo qual já tinha sido detido no
início do mês, foi ontem divulgado
por esta força.
Em nota enviada às redações, o
Comando Territorial da GNR de
Viana do Castelo, explicou que o
homem violou as medidas de
coacção decretadas pelo tribunal
aquando da primeira detenção,
como a determinação de
afastamento da vítima, “ainda que
controlado por pulseira electrónica”.
A detenção foi efectuada na
passada quinta-feira pelos militares
do Núcleo de Investigação e de
Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE).

Em Espanha

Português condenado
em a quatro meses
de prisão por recusar
usar máscara
Um tribunal de Pamplona, no
nordeste de Espanha, condenou um
português a quatro meses de prisão
pelo crime de desobediência, ao
ter-se recusado no passado sábado,
de forma reiterada, a usar a
máscara obrigatória que protege
contra a covid-19. Na sentença ,
afirma-se que, por volta das 10:15,
o condenado caminhava pelo bairro
de Ripagaina de Pamplona, sem
levar a máscara, “cuja utilização é
obrigatória”.

A Câmara de Arcos de Valdevez vai criar o ‘Espaço Valdevez’, junto à
Praça Municipal, inspirado em Félix Alves Pereira, um dos maiores
arqueólogos portugueses do seu tempo, dedicados aos 7.000 anos
de histórico do concelho.
Em comunicado, o município do distrito de Viana do Castelo adiantou que naquele espaço será criado “um percurso de visita e de museu que percorre 7,000 anos de história do concelho, e do seu impacto na realidade do país, desde a pré-história até à implantação
da República”.

Entre Braga e Valença

Ponte da Barca pede redução
de portagens na autoestrada A3

O presidente da Câmara de Ponte da Barca, Augusto Marinho, pediu à ministra da Coesão
Territorial que a redução das portagens na autoestrada 3 (A3), entre Braga e Valença, seja
incluída no programa de valorização do interior.
“A A3 apresenta-se hoje como a principal via de ligação dos concelhos do Alto Minho à região em quem se encontra, e ao país, assim como se configura como a principal via de acesso à Galiza”, destaca o autarca social-democrata Augusto Marinho, citado num comunicado
ontem enviado às redações.
Segundo o autarca de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, aquela autoestrada “é
deveras importante para a promoção e divulgação das potencialidades do concelho e do Alto Minho, estratégica para a localização industrial e empresarial, para o turismo e para a
atração de investimento”.
Para Augusto Marinho, “à semelhança de outras vias do interior do país onde está prevista a
redução das portagens, o Alto Minho enquanto território do interior e de baixa densidade,
não pode ser prejudicado”.
“Muito pelo contrário, pois existem mecanismos de financiamento em que a eventual redução do valor das portagens pode encontrar acolhimento como é o caso do programa de valorização do interior, que substituiu o programa nacional para a coesão territorial", reforça.
Para o autarca sublinha que "o actual executivo definiu o desenvolvimento económico como prioridade de atuação municipal, e que esta medida de boa vontade do Governo, poderá garantir uma maior competitividade e atratividade para as empresas, geradora de emprego e rendimento, bem como poderá garantir a fixação de pessoas”.

Braga

Câmara de Braga lança
investimento de 5 ME em oito escolas
A Câmara de Braga vai votar, na terça-feira, um investimento global
de cerca de cinco milhões de euros no parque escolar, entre a requalificação de duas escolas e a remoção de amianto em seis.
O principal investimento, superior a 2,1 milhões de euros, diz respeito à requalificação da Escola Básica (EB) de Nogueira, obra que
terá um prazo de execução de 18 meses.
Já a requalificação da EB de Figueiredo vai a concurso público por
quase 1,8 milhões de euros, sendo o prazo de execução de um ano.
Um primeiro concurso para a requalificação desta escola, no valor
de 1,4 milhões de euros, ficou deserto.
Publicidade

O SEU PARCEIRO DE INVESTIMENTO

Oferece apoios e benefícios fiscais

Melgaço lança campanha nacional
para atrair população
A Câmara de Melgaço lançou uma campanha nacional para atrair mais habitantes, oferecendo apoios e benefícios fiscais a quem trocar os grandes centros urbanos pela vila do distrito de Viana do Castelo. Contactado pela agência Lusa, a propósito de um comunicado sobre a campanha Viver em Melgaço, o presidente da Câmara, Manoel Batista, destacou que
concelho “tem todas as condições e necessidade de receber mais gente para dar respostas às
dinâmicas económicas que estão a surgir”. O autarca socialista adiantou que “no Plano de
Atividades e Orçamento para 2021, que a autarquia vai votar no final de Novembro, está
previsto um pacote de medidas de apoio para quem escolher Melgaço para viver”.
Actualmente, explicou Manuel Batista, “já estão em vigor, entre outras, a isenção de pagamento de taxas de urbanização e edificação para habitação própria e permanente para casais até aos 35 anos, isenção de derrama sobre o IRC das empresas, um fundo de apoio, até
45 mil euros para micro-negócios, e apoios ao investimento específicos para territórios do
interior”.

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

