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Destaque

Três por cento da população
infectada com Covid-19
NÚMERO foi avançado pelo presidente da Câmara de Braga, que defendeu
medidas equitativas a nivel nacional para a prevenção da doença.

COVID-19
249,498

MORTES
3,762 (+61)

Casos Confirmados

RECUPERADOS

PORTUGAL

163,000 (+5,076)

+ 6,489 NOVOS CASOS

82,736 (+1,352)

CASOS ACTIVOS

Portugal
Escolas com 477 surtos
128202
NORTE

Portugal tem 477 surtos ativos
de infecção em escolas pelo novo coronavírus, afirmou o secretário de Estado da Saúde, que
descartou para já a possibilidade
de antecipar as férias de natal
dos alunos.
"Não nos parece que as escolas
sejam focos de grande intensidade", referiu António Lacerda
Sales, que indicou ainda que há
291 surtos em escolas na região
de Lisboa e Vale do Tejo, 72 na
zona Centro, 58 na zona Norte,
29 no Alentejo e 27 no Algarve.
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Ricardo Rio assumiu-se favorável à aplicação de medidas restritivas uniformes em todo o território nacional

COVID-19
| Miguel Viana |

Mais de três por cento da população do concelho de Braga “já
terá estado infectada” pelo vírus
da Covid-19. O número foi
avançado ontem pelo presidente
da Câmara Municipal de Braga,
Ricardo Rio, à margem da visita
do embaixador do Irão á autarquia.
Ricardo Rio lembrou que Braga tem registado um aumento
considerável de casos diários de
infecção por Covid-19, pelo que
considera “importante impôr
medidas preventivas” como as
que foram definidas pelo Governo para o Estado de Emergência.
“Eu não sou propriamente muito crítico daquelas que têm sido
as medidas adoptadas pelo Governo. Não sei se são as mais
eficazes e se são suficientes para
conter esta realidade. Em última
análise, há algo que não podemos escamotear, o risco está onde cada um de nós está. Não é no
contexto familiar, não é no trabalho, não é nas escolas, é onde
cada um de nós está, se não estivermos a cumprir as regras a que
estamos sujeitos”, apontou Ri-

lll
“Eu não sou propriamente
muito crítico daquelas que
têm sido as medidas
adoptadas pelo Governo.
Não sei se são as mais
eficazes e se são suficientes
para conter esta realidade.
Em última análise, há algo
que não podemos
escamotear, o risco está
onde cada um de nós está.
Não é no contexto familiar,
não é no trabalho, não é nas
escolas, é onde cada um de
nós está.”
Ricardo Rio
Presidente da C. M. de Braga
cardo Rio.
Sobre medidas mais restritivas
adoptadas no âmbito do Estado
de Emergência (cujo prolongamento até 8 de Dezembro foi
aprovado ontem na Assembleia
da República), o autarca bracarense considerou que “nunca poderíamos pensar numa solução
de restrições muito exageradas,
à cabeça, porque isso teria im-

pactos do ponto de vista económico e social devastadores. O
Governo tem procurado gerir a
gravidade das restrições em função da evolução da pandemia, de
forma a não causar um impacto
muito gravoso.” Contudo, o autarca bracarense apresentou reservas em relação à classificação
dos concelhos em três níveis diferentes de gravidade.
“Seria importante haver um
tratamento mais equitativo da
generalidade do território. A realidade tem demonstrado que ora
temos focos de maior contaminação no Norte de Portugal, ora
temos na área metropolitana, ora
temos espalhado pelas zonas do
interior. Uma abordagem mais
equitativa do território poderia
ser mais facilmente apreendida”,
destacou o autarca.
Ricardo Rio defendeu ainda
que é “importante limitar ao máximo possível as excepções e
dar exemplos claros das coisas
que se podem e que não se podem fazer”. A existência de muitas excepções pode traduzir-se
num “estímulo para o incumprimento das regras que estão a ser
estabelecidas”, alertou o autarca
bracarense.
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12,225,508 259,843 4,677,466 22,492
9,050,442 132,761 441,933 8,944
6,020,164 168,613 444,053 8,318
2,109,170 48,265 1,911,384 4,582
2,039,926 35,311 453,201 2,300

Mundo
França regista 386 mortos devido ao vírus
A França registou 386 mortes nas últimas 24 horas devido à covid-19,
elevando assim o número total de mortos no país para 48.265 desde o
início da pandemia. Quanto às hospitalizações, há 31.875 pessoas internadas (menos mil do que no início da semana) em França devido ao vírus
e 4.566 desses pacientes estão internados nos cuidados intensivos.
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Concurso ‘Minho Young Chef Awards’
dá aos jovens “esperança” no futuro
DEZASSEIS jovens profissionais da restauração e hotelaria, formados nas escolas profissionais da região, mostram o seu talento
na área nas provas exigentes do ‘Minho Young Chef Awards’, que está a decorrer em Braga. A final disputa-se dia 10 de Dezembro.

ROSA SANTOS

Jovens profissionais do sector da restauração e hotelaria formados pelas escolas do Minho em competição

MINHO YOUNG CHEF AWARDS
| Marta Amaral Caldeira |

É com os olhos postos no futuro
e no sonho de construir uma carreira no mundo da restauração e
hotelaria, que os jovens formados nas escolas profissionais do
Minho disputam, desde ontem,
um lugar na final do concurso
‘Minho Young Chef Awards’
(MYCA). Os finalistas competem na grande final, agendada
para o próximo dia 10 de Dezembro.
Com entusiasmo e algum nervosismo à mistura, os jovens
profissionais aspirantes a uma
carreira de sucesso nas áreas técnicas da cozinha, sala e bar, deram o seu melhor nas provas que
começaram ontem no Centro de
Formação da Associação Comercial de Braga.
Cátia Gonçalves, de 25 anos,
de Arcos de Valdevez, está a
acabar o estágio do curso técnico de bar que tirou na Escola de
Hotelaria e Turismo de Viana do
Castelo e, apesar de já trabalhar
na área há vários anos no ‘Bar
do Rio - Gondoriz’, sito em terras arcuenses, decidiu apostar na
sua carreira com um curso profissional. “Sentia que havia uma
lacuna que tinha que preencher e
decidi aprender mais, evoluir a
minha técnica e capacidade para

lll
“Tanto a formação
e qualificação,
como este concurso, penso
que são acções muito
importantes para a
valorização destas
profissões”.
Cátia Gonçalves,
Jovem candidata ao MYCA
poder apresentar também um
melhor serviço e uma melhor
oferta”, confessou ao ‘Correio
do Minho’. “Tanto a formação e
qualificação, como este concurso, penso que são acções muito
importantes para a valorização
destas profissões”, afirmou,
apontando que esta “é uma prova de superação”.
Para Rúben Gregório, formador da EPRALIMA, escola de
Ponte de Lima, o MYCA acrescenta valor quer à formação,
quer às profissões. “Na edição
do ano passado obtivemos a 2.ª
classificação geral como o Prémio de Melhor Empratamento e
este ano trouxemos dois jovens,
um para competir na cozinha
com a ‘Caldeirada de Bacalhau’
e outro na área de sala e bar para
competir com um cocktail numa
harmonização com uma água ardente vínica de Ponte de Lima e

ROSA SANTOS

Este ano, o concurso inovou com as provas de chefe de sala e bar

café Christina”.
As escolas da região do Ave
disputaram as provas ontem de
manhã e de tarde, sendo avaliados pelo chef José Vinagre (Restaurante Chef Vinagre), José
Dias (Restaurante Bem-MeQuer), Vítor Marques (Confraria
dos Gastrónomos do Minho), Filipe Macieira (Cerveja Letra),
Lourdes Carvalho (Cafés Christina), Marta Caldas (Quinta Soalheiro), Álvaro Dinis (Cor de
Tangerina) e Rui Miguel Graça
(jornalista e chefe-de-redacção
do jornal ‘Correio do Minho).
“Esta é uma óptima oportunidade de os jovens mostrarem o
que sabem fazer e também de
travar conhecimentos com outras escolas e outras pessoas da
área”, o responsável da Confraria dos Gastrónomos do Minho,
apontando para as “óptimas receitas” mais tradicionais ou mais
inovadoras trazidas para o concurso pelos participantes, que, a
seu ver, “mostraram maturidade
e conhecimento” nas provas.
Para o jornalista Rui Miguel
Graça, que acompanhou a prova
de cozinha dos jovens ontem à
tarde, este concurso MYCA “é
impactante e traz até esperança
aos muitos jovens e escolas de
formação que aqui estão presentes no sentido de acreditar no futuro do sector da restauração e

FEEL AGENCY/BRUNO SILVA

O Chef José Vinagre e empresário José Dias apreciaram provas de jovens da região do Ave

FEEL AGENCY/BRUNO SILVA

Rafael Oliveira, da organização, e presidente da Associação Comercial de Braga no MYCA

hotelaria, apesar da crise que
atravessam com a pandemia”.
“Esta é também mais uma iniciativa que evidencia a história
da cozinha tradicional minhota e
que a partir dela potencia simultaneamente a inovação”, sublinhou. “Estas são profissões que

devem ser valorizadas porque os
cidadãos/clientes são cada vez
mais exigentes e estes profissionais garantem a qualidade do
serviço desde a recepção ao fim
da degustação, proporcionando
uma experiência gastronómica
inesquecível”, concluiu.
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Lamaçães ganha pequeno ‘pulmão’
urbano com árvores de fruto
SÃO 60 ÁRVORES que vão nascer num terreno urbano, em Lamaçães, e que vão cumprir a função de mais um ‘pequeno pulmão’
na cidade. Uma iniciativa simbólica que marca o arranque do programa Florestar Braga 2020.
AMBIENTE
| Isabel Vilhena |

São 60 árvores que vão nascer
num terreno urbano, em Lamaçães e que vão cumprir a função
de mais um ‘pequeno pulmão’
na cidade.
A iniciativa é do Município de
Braga em colaboração com a
União de Freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães.
“Temos vindo ao longo do
tempo a identificar locais onde
podemos fazer aquilo a que chamamos de pequenos pulmões e
que, de alguma forma, criam um
espaço arbóreo que permita criar
melhores condições, quer da
qualidade do ar, quer em termos
de ruído e de usufruto das populações”, disse ontem aos jornalistas o vereador do Ambiente,
Altino Bessa, durante a acção
simbólica de plantação de árvores, na rua Maria Ondina Braga,
em Lamaçães, que contou também com Goreti Machado, um
aluno e um representante da Associação de Pais da Escola de
Lamaçães.
Altino Bessa dá nota que “foram plantadas árvores com algum porte e árvores de fruto como laranjeiras, tangerineiras,
macieiras que, no futuro, poderão ser utilizadas pela comunidade”.
Goreti Machado, presidente da
União de Freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães, recebeu
de “braços abertos a intenção do
município criar mais um pulmão
verde”, realçando “a importância de um parque desta natureza,
tendo em conta o número significativo de habitantes desta zona, em particular de muitas
crianças. Este parque merece todo o nosso carinho e empenho
para criarmos uma zona verde”.
O vereador do Ambiente anunciou “a plantação de cerca de
250 árvores”, no âmbito do programa Florestar Braga, “para
além de 130 árvores que já foram plantadas e só nas Zonas 30

DR

Iniciativa simbólica de plantar 60 árvores,em Lamaçães, marca o arranque do programa Florestar Braga 2020

lll
“As plantações de árvores
que temos feito são,
substancialmente, maiores
do que alguns abates que
possam ser feitos que na
maior parte das vezes se
prendem com razões
fitossanitárias”, dando como
exemplo “que só neste
espaço criado hoje em
Lamaçães, temos mais
árvores plantadas que,
provavelmente, do que as
árvores abatidas nos
últimos dois ou três”, disse
Altino Bessa.
a expectativa é que possamos
plantar mais de 300 árvores. No
Picoto, vamos plantar 50 medronheiros e mais de 100 árvores
naquele espaço”, contrariando a

DR

Plantação de árvores de fruto que vão nascer num terreno urbano em Lamaçães

ideia de que “se cortam árvores
e não repomos”.
Segundo Altino Bessa, “as
plantações de árvores que temos
feito são, substancialmente,
maiores do que alguns abates
que possam ser feitos que na
maior parte das vezes se prendem com razões fitossanitárias”,
dando como exemplo “que só
neste espaço criado hoje em Lamaçães, temos mais árvores
plantadas que, provavelmente,
do que as árvores abatidas nos
últimos dois ou três”.
O vereador reconhece que a
maior dificuldade sentida pela
câmara “é a falta de terrenos de
espaço público disponíveis para
plantar árvores. Quando podemos plantamos, como foi o caso
da ciclovia onde foram plantadas cerca de 176 árvores”.
De referir que, tendo em conta
o actual contexto pandémico, esta é uma iniciativa simbólica que
marca o arranque do Programa
Florestar Braga 2020.
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§breves
No próximo dia 25
Braga acolhe cimeira
de StartupCities
A cidade de Braga é uma das 11
localidades anfitriãs da primeira
Cimeira de cidades empreendedoras (startup cities). O evento
está agendado para o dia 25 deste mês e decorre de forma ‘on line’. No caso de Braga, o evento é
transmitido pelo ‘hub’ de inovação Startup Braga. Os desafios a
criação e consolidação de’ startups’ e demais empresas, a partir
de temáticas como o talento e as
necessidades de requalificação,
as novas tendências de mercado,
o empreendedorismo feminino e
juvenil, ou os desafios emergentes de inovação nas áreas da saúde e do clima, são os temas em
análise no encontro. Participam
cidades de Espanha, Bulgária,
Reino Unido, Finlândia, República Checa, Bélgica, Grécia, Alemanha, Roménia, França, Itália, Polónia e Ucrânia.

Hospital
Câmara para preparar
medicamentos custou
sete mil euros
Cerca de sete mil euros foi
quanto o Hospital de Braga
investiu na aquisição de uma
nova câmara de fluxo laminar. O
equipamento permite preparar
em segurança os medicamentos
estéreis e aumentar o número de
preparações de medicação por
dia, acrescentando-se a
possibilidade de preparar
também, alguns tratamentos de
oncologia e oftalmologia,
reforçando-se a capacidade de
resposta para o Hospital de Dia
Oncológico e Médico. O
equipamento está instalado nos
Serviços Farmacêuticos do
Hospital de Braga.

Irão reforça colaboração
com Braga a vários níveis
EMBAIXADOR do Irão em Lisboa destacou as semelhanças ao nível do conhecimento, da cultura e da
Educação entre Braga e a cidade iraniana de Yazd. Diplomata visitou a InvestBraga e a UMinho.
EUROCITIES
| Miguel Viana |

Aproximar as cidades de Braga
e de Yazd (no Irão) , nas mais diversas àreas foi um dos motivos
para a visita que o embaixador
do Irão em Portugal, Morteza
Damanpak Jami, realizou ontem
à capital do Minho.
O diplomata destacou que as
duas cidades são caracterizadas
por investimentos nas áreas dos
“produtos agrícolas, industriais,
pelas universidades, pelas empresas de tecnologia. Vejo que as
duas cidades têm muitas coisas
em comum. São cidades de conhecimento, cultura e educação”.
O embaixador desafiou os potenciais investidores iranianos e
investirem em Braga, e disse que
as empresas portuguesas e bracarenses podem usufruir de boas
condições para investirem no
Irão. “Encorajo os investidores
portugueses e bracarenses a considerarem o Irão como um bom
destino de negócios. Podemos
disponibilizar a informação que
precisarem sobre o nosso mercado”, referiu o embaixador.
O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio,
destacou a colaboração “ao nível
do empreendedorismo, de criarmos partilhas de recursos, de
projectos que possam ajudar as
empresas a penetrarem nos respectivos mercados. No futuro,
há dimensões turísticas, de coo-

DR

Presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, recebeu o embaixador do Irão em Portugal

peração, de circulação de estudantes e de investigadores, que
podem ser reforçadas.”
O autarca bracarense destacou
ainda que “estamos fortemente
empenhados em construir uma
relação duradoura com diversos
países e agentes económicos, no
sentido de colocar Braga no radar do investimento internacional”.

Recorde-se que na Universidade do Minho estão duas dezenas
de estudantes iranianos, que podem ajudar nas ligações empresariais entre os dois países.
Além da Câmara Municipal de
Braga, o embaixador do Irão em
Portugal visitou também a InvestBraga, a Startup Braga, a
Reitoria da Universidade do Minho e a empresa Bysteel.

A visita foi dinamizada pela InvestBraga e teve como objectivo
principal promover o contacto
do corpo diplomático com a realidade bracarense enquanto vector estratégico de promoção da
Cidade e dos seus activos.
O embaixador fez-se acompanhar do primeiro secretário e
conselheiro da Embaixada do
Irão em Lisboa.
Publicidade
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“Momento de viragem” na cooperação
PRIMEIRO ENCONTRO IBÉRICO de Empreendedorismo Social decorreu ontem integrado no Festival GreenFest. Human Power
Hub Braga e o Centro de Inovação Social de Málaga deram o “primeiro passo” para a cooperação entre empreendedores.
EMPREENDEDORISMO SOCIAL
| Patrícia Sousa |

O primeiro Encontro Ibérico de Empreendedorismo Social, realizado ontem
durante o Festival GreenFest, foi o ‘pontapé de saída’ para uma nova valência na
cooperação. “Conseguimos uma cooperação mais profunda e mais sustentável.
Depois da cooperação que existe entre os
dois centros de inovação social era importante ‘passar a bola’ para os empreendedores e começar aqui um processo de
cooperação bilateral entre iniciativas”,
justificou o coordenador geral do Humam
Power Hub - Centro de Inovação Social
de Braga, Carlos Sousa Santos.
O Human Power Hub em conjunto com
o La Noria – Centro de Inovação Social
de Málaga promoveram o primeiro encontro de empreendedores sociais espanhóis e portugueses com o objectivo de
gerar redes transfronteiriças e dar visibilidade a experiências de inovação social de
sucesso. “No final deste primeiro encontro, o balanço é extremamente positivo, já
que conseguimos identificar que há projectos que estão a ser desenvolvidos nas
duas regiões e que têm condições para
colaborar uns com os outros”, assegurou
o coordenador geral.
Este foi, ainda nas palavras do coordenador geral, “um momento de viragem
onde a cooperação deixa de ser institucional e passa a ser mais na vertente de negócios, com uma relação para operacionalizar os canais directos entre os empreendedores e para que possam também
aumentar a sua venda e a lista de clien-

tes”.
Carlos Sousa Santos exemplificou: “conhecemos um projecto de guias turísticos
no âmbito rural que pode ser uma valência muito importante para o projecto incubado no Centro de Inovação Social de
Braga ‘Minho Porta Aberta - turismo
acessível e sustentável’, que está a trabalhar só no casco urbano, mas pode também de alguma forma trabalhar mais a
área rural”.
Mas estas “aprendizagens interessantes” também surgiram entre projectos de
sustentabilidade ambiental. La Noria –
Centro de Inovação Social de Málaga
apresentou projectos na área ambiental
que podem “cooperar com projectos como o ReStore (Comunidade Scaling do
Humam Power Hub), que trabalha muito
a economia circular e até com o próprio
clube de economia circular de Braga”, incitou.
Na área das tecnologias também os congéneres espanhóis apresentaram projectos que promovem, por exemplo, a transparência democrática e a gestão da governança aberta. “Este tipo de projectos
pode perfeitamente arrancar em Braga”,
desafiou Carlos Sousa Santos, referindo
que também o projecto SiosLife (Comunidade Scaling do Humam Power Hub),
que abrange tecnologia para seniores, poderá “ter muito alcance em Espanha”.
Entretanto, o Human Power Hub tem já
em perspectiva fazer um evento similar
com o Centro de Inovação Social de Bilbau, em Espanha, já que os dois centros
trabalham juntos desde o início de todo o
processo.

§financiamento
Próximo quadro comunitário

Human Power Hub
está a trabalhar com
outras cidades europeias
O primeiro Encontro Ibérico de Empreendedorismo Social promoveu sinergias para o desenvolvimento e implementação de projectos e,
por outro lado, deu visibilidade a casos de sucesso que, através do empreendedorismo social, vão além da geração de valor económico,
mostrando como trabalhar e construir valores
que melhorem a sociedade e o meio ambiente. Mas há mais. “Para além desta relação institucional e comercial entre empreendedores,
estamos a preparar o próximo quadro comunitário de apoio”, informou o coordenador geral

do Human Power Hub, Carlos Sousa Santos.
Com o “olhar atento” aos programas Erasmus
+, URBACT e Cosme, o Human Power Hub
quer efectivar financiamento europeu, sendo
que para isso “é necessário avançar com iniciativas transnacionais, normalmente com três a
quatro parcerias de países diferentes”, explicou o coordenador geral, admitindo a necessidade de aproveitar os fundos comunitários
2021-2027 e para isso já se está a trabalhar
com outras cidades e outros centros de inovação social “no sentido de desenhar potenciais
candidaturas e projectos focados na promoção
de empreendedores sociais”.
Ainda no âmbito da rede Busting Social, o Human Power Hub vai cooperar, quando houver
condições, com as cidades de Estrasburgo, na
França, e de Turim, na Itália.

DR

Primeiro Encontro Ibérico de Empreendedorismo Social realizou-se ontem integrado no Festival GreenFest
Publicidade
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Jovens cumprem
sonho de ingresso
na carreira militar
REGIMENTO de Cavalaria N.º 6 acolheu ontem nova cerimónia de juramento de bandeira. Desta vez foram 19 os jovens
que cumpriram a primeira etapa da vida militar.
RC 6
| José Paulo Silva |
ROSA SANTOS

Cerimónia de juramento de bandeira decorreu ontem sob restrições por causa da pandemia
Publicidade

PROMOÇÃO DE 12 A 25 DE NOVEMBRO

0,85€

Canela em Pó
Dom Duarte 50gr

Dezanove soldados recrutas cumpriram
ontem, no Regimento de Cavalaria N.º 6,
o juramento de bandeira, depois de completarem o 9.º curso de formação geral
comum de praças do Exército. As restrições impostas pela situação pandémica
actual obrigaram à realização da cerimónia, presidida pelo brigadeiro-general
Henrique José Pereira dos Santos, director de Serviços de Pessoal, sob fortes restrições em termos de presenças.
Marta Fernandes, de Valença, cumpriu
ontem “um dos maiores sonhos” da sua
vida: ser militar. “A carreira militar foi
sempre algo que eu quis”, confessou a jovem ao Correio do Minho, consciente da
importância das Forças Armadas, já que
“faz falta ter alguém a assumir a defesa
da nossa pátria e a honrar o nosso país”.
Ultrapassada a fase de recruta, Marta
mantém-se indecisa entre as armas de
Cavalaria e Infantaria para prosseguir a
sua formação.
José Ferreira, de Famalicão, outro dos
recrutas que chegaram agora ao fim da
sua primeira fase de formação militar, sonha já com o destacamento para missões
de paz no estrangeiro.
“Cumprir missões no estrangeiro é um
objectivo. Depois passar para a Escola de

Sargentos e ficar nos quadros permanentes do Exército”, adiantou ao Correio do
Minho o jovem que vê na camaradagem
um dos principais valores que apreendeu
na fase de recruta
“Acredito que aqui sirvo algo maior doque lá fora. Senti sempre vontade de fazer algo pelo meu país e pela humanidade”, confessa o famalicense que ontem
jurou defender a Pátria e a Constituição
da República Portuguesa.
Na cerimónia realizada ontem de manhã, na parada do Regimento de Cavalaria N.º6, o brigadeiro-general Henrique
José Pereira dos Santos, lembrou aos jovens recrutas que através da camaradagem e do espírito de entreajuda, “a coesão é a solução para atingir o sucesso”.
Os 19 novos militares foram exortados
a cumprir as próximas semanas de formação complementar com “dedicação e empenho”.
O Regimento de Cavalaria N.º6 foi fundado em 1709, mas está apenas há 41
anos na cidade de Braga. Anteriormente,
esteve aquartelado nas cidades de Chaves, Bragança, Santarém, Miranda do
Douro e Porto.
Transferido do Porto para Braga em
Agosto de 1979, adoptou desde então o
nome de Regimento de Cavalaria de Braga. Em 1993 voltou, até hoje, a designarse Regimento de Cavalaria N.º 6

0,45€

Sultanas Intensos
Sabores 100gr

Loja de Ferreiros e Campo da Vinha
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Marta e José alcançaram ontem o objectivo de ingresso nas Forças Armadas
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Natal já chegou
para ajudar
comércio local
ILUMINAÇÃO de Natal já chegou às ruas do
centro da cidade de Barcelos. Programação
natalícia vai ‘chamar’ mais cidadãos às lojas.
BARCELOS
| Patrícia Sousa |

Esperando-se uma época natalícia “diferente” por causa da pandemia, a Câmara Municipal de
Barcelos decidiu antecipar a ligação da iluminação nas ruas do
centro da cidade. Com o objectivo de colmatar o impacto que a
pandemia terá nas famílias e no
sector económico, o presidente
da autarquia garantiu que vai haver programa natalício em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Barcelos
(ACIB). “Vamos ter uma novidade no próximo dia 28 de Novembro e a iluminação foi alargada a mais ruas e vai-se prolongar por mais tempo do que é habitual”, anunciou ontem Miguel
Costa Gomes.
A iluminação vai permitir, sublinhou o presidente, que “as
pessoas andem na rua e sintam
um pouquinho essa alegria do
Natal”. Miguel Costa Gomes sabe que “a situação é difícil e o
problema infelizmente agravase”, mas o autarca tem “esperança” que com esta iluminação e
com as atracções previstas as
pessoas façam compras no comércio local.
“A programação natalícia não
será muito diferente dos anos
anteriores e vamos ter várias iniciativas dentro do que é permitido com as regras de segurança e
em articulação com a ACIB”,
garantiu Miguel Costa Gomes.
A par do comboio outras surpresas vão acontecer. No caso do
comboio, o presidente adiantou
que alguns colaboradores da autarquia vão ajudar na organização. “O comboio é motivo de
atracção sobretudo para as crianças e todos sabemos que os mais
novos não têm tanta noção do

distanciamento social, por isso,
vamos ter colaboradores para
chamar a atenção e manter a distância”, informou.
A árvore de Natal, que normalmente ficava situada em frente à
Igreja do Bom Jesus da Cruz, este ano está localizada junto dos
Paços do Concelho. “Transferimos a árvore de Natal, porque
em frente à câmara municipal
permite ter uma visão e uma
imagem muito bonita para quem
vem da ponte do lado de Barcelinhos”, justificou.
Miguel Costa Gomes adiantou
ainda que tem uma árvore no interior dos Paços do Concelho
oferecida por um benemérito,
cujo objectivo era para ser colocada em frente à igreja do Bom
Jesus da Cruz. “É uma árvore
muito bonita e também já está ligada. Como é uma árvore de interior não a podíamos colocar
aqui”, justificou.
A autarquia e a ACIB convidam ainda os cidadãos a contribuírem para o embelezamento
do espaço público, sendo que
depois haverá um prémio. Na
programação natalícia destaque
ainda para um concurso no comércio.

lll
“A falta de convívio familiar
e com amigos poderá levar
a uma quebra considerável
no que diz respeito
às compras de Natal.
Por isso, a câmara lançou
uma plataforma, onde
os empresários podem
inscrever-se e os cidadãos
podem adquirir prendas.“
Miguel Costa Gomes
Presidente CM Barcelos

ROSA SANTOS

Ligação da iluminação de Natal aconteceu ontem na cidade de Barcelos
Publicidade
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Nova linha ferroviária Porto-Vigo
concretiza reivindicação do Eixo Atlântico
RICARDO RIO realçou ontem que a nova linha ferroviária Porto-Vigo, com paragem em Braga, concretiza uma reivindicação
antiga do Eixo Atlântico. Realçou ainda que com este investimento teremos ligação, pela Galiza, à alta velocidade europeia.
BARCELOS

recentemente, na Galiza, foram
apresentadas algumas propostas
nesse âmbito para o lado galego.
“O Eixo Atlântico há muito reivindica, e tem estudos técnicos
desenvolvidos nesse âmbito, que
uma melhor e mais rápida ferrovia é importante” para reter e
atrair massa crítica neste território da eurorregião, um território
que conta com mais de sete milhões de habitantes, com fortes
ligações do ponto de vista histórico e social, com muitos trabalhadores transfronteiriços, com
relações do ponto de vista científico e económico, e onde cresce
a aposta no turismo, sobretudo
no turismo de fronteira capaz de
alavancar as economias transfronteiriças.

| Marlene Cerqueira |

A concretização da anunciada
nova linha ferroviária a unir Porto e Vigo em uma hora será a
concretização de uma reivindicação antiga do Eixo Atlântico,
recorda Ricardo Rio, presidente
desta associação transfronteiriça, realçando que o projecto permitirá ao Norte de Portugal
acesso, através da Galiza, à linha
de alta velocidade europeia.
Ricardo Rio falava ontem, numa sessão on-line promovida
pelo Centro de Informação Europe Direct Minho (CIED Minho) do IPCA, em parceria com
o Europe Direct Lugo, a rádio
Antena Minho e o jornal Correio
do Minho.
‘Multilateralismo e as Eurorregiões: que futuro?’ foi o tema
desta iniciativa, que teve moderação de Paulo Monteiro, director do Correio do Minho e da
Antena Minho, e onde Ricardo
Rio lembrou que “há muito tempo que o Eixo Atlântico reivindica melhores e mais rápidas ligações ferroviárias”, concretamente uma ligação Lisboa-Corunha em menos de três horas,

DR

Ricardo Rio foi um dos participantes no debate on-line promovido ontem pelo CIED Minho do IPCA

que seria importante para “promover a competitividade” desta
eurorregião do Minho e Galiza.
Rio acredita no sucesso da nova linha anunciada pelo Governo no âmbito do Plana Nacional
de Investimentos (PNI) 2030,
desde logo porque o Celta, nas
condições que funciona actual-

mente, tem procura. “Esse é o
maior ânimo para que se avance
com essa nova ligação”, admitiu
o também presidente da Câmara
de Braga, para quem o facto de a
nova linha Porto-Vigo incluir
uma paragem em Braga vem
“corrigir um erro histórico”,
pois Braga é actualmente uma

estação terminal. Com a paragem do novo comboio rápido,
Braga passará a integrar em pleno a rede ferroviária.
Ricardo Rio recordou ainda
que o Eixo Atlântico tem sido
profícuo na elaboração de propostas em matéria de ligações
ferroviárias, realçando que ainda

lll
Ricardo Rio realçou que
o Eixo Atlântico, a nível
europeu, é apontado como
dos exemplos de maior
sucesso na acção
transfronteiriça. Associação
no noroeste penínsular
reúne 39 municípios.

Fundos comunitários

Proximidade é importante para definir investimentos
BARCELOS
| Marlene Cerqueira |

Os três participantes no debate
on-line de ontem defendem que
os agentes locais devem estar
envolvidos na definição de como vão ser geridos os fundos do
Quadro Financeiro Plurianual
(QFP) 2021-2027, isto porque
consideram que quem está mais
próximo das populações é quem
melhor conhece as suas necessidades.
No entanto, é certo que terão
de ser respeitadas as prioridades
que a UE definiu para a aplica-

ção de fundos, nomeadamente a
aposta no ‘Green Deal’ nas suas
múltiplas dimensões, referiu Ricardo Rio. O presidente do Eixo
Atlântico e do Município de
Braga considera ainda “crucial”
que os novos fundos comunitários apoiem a componente da
modernização da administração
pública, um ponto fulcral para
que Portugal consiga concretizar
o Programa de Recuperação e
Resiliência Económica.
“Quanto mais conseguirmos
envolver os agentes do território
na definição das áreas de intervenção, melhor será a aplicação

dos fundos”, rematou.
Também Lara Méndez, presidente do Município de Lugo e
vice-presidente do Eixo Atlântico, defendeu a mesma ideia,
realçando que os fundos comunitários terão de ser bem aplicados, sobretudo num contexto
marcado pela crise causada pela
pandemia da Covid-19.
Por seu turno, Ricardo Ferreira, coordenador ‘Border Focal
Point’ da Comissão Europeia,
realçou que o próximo quadro
comunitário “é um marco financeiro” desafiante. “Está e negociação e é um desafio enorme

porque se coloca perante novos
desafios globais e novas prioridades para a UE, nomeadamente
com o ‘Green Deal’”, referiu.
Em concreto para a cooperação
transfronteiriça “ainda nada está
decidido”, explicou, salientando
que que “há outras formas de
obter financiamento para projectos transfronteiriços”, pelo que
os promotores dos projectos não
se devem limitar ao Interreg,
programa que representa uma
“muito pequena parte” do FEDER.
Ricardo Ferreira lembrou que
existe o compromisso da Comis-

são Europeia para que os principais programas do FEDER, “que
é quem tem o principal quinhão
do financiamento”, tenham de
incorporar um elemento de cooperação. “É um detalhe interessante para quem trabalha com a
cooperação transfronteiriça porque o apoio financeiro às regiões
transfronteiriças não se limitará
ao Interreg, já que será possível
aceder a outros programas do
FEDER”, explicou, realçando
que para além do financiamento
é igualmente importante criar as
outras condições para que os
projectos se concretizem.
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Correio do Minho oferece guia
sobre Caminhos de Santiago
A 21 DE DEZEMBRO o Correio do Minho vai oferecer o novo livro publicado pelo Eixo Atlântico, um
guia dos Caminhos de Santiago intitulado ‘Um Caminho de Futuro’.
BARCELOS
| Marlene Cerqueira |

Em mais uma parceira com o Eixo Atlântico, o jornal Correio do
Minho vai brindar os seus leitores com o guia ‘Um Caminho de
Futuro’. A publicação, em formato comic, é oferecida com a
edição de 21 de Dezembro deste
jornal, num presente de Natal
antecipado.
Além da nova publicação do
Eixo Atlântico, um Guia do Caminho de Santiago realizado pelos cartoonistas Norberto Fernandez e Daniel Docampo, os
nossos leitores vão também ter a
possibilidade de participar em
passatempos em que vão ser oferecidas estadias em Lugo e em
Farria, numa iniciativa que visa
promover o turismo na eurorregião.
A revelação foi feita ontem, no
decorrer do debate on-line sobre
‘Multilateralismo e as Eurorregiões: que futuro?’ organizado
pelo Centro de Informação Europe Direct Minho (CIED Minho) do IPCA, em parceria com
o Europe Direct Lugo, a rádio
Antena Minho e o jornal Correio
do Minho.

DR

Data da oferta foi divulgada ontem pelo director do Correio do Minho que moderou debate sobre a eurorregião

A partir da próxima terça-feira,
dia 24 de Novembro, o Correio
do Minho vai divulgar mais pormenores sobre esta iniciativa,
como revela Paulo Monteiro, director do Correio do Minho e da
rádio Antena Minho, que moderou o debate de ontem.
Ricardo Rio, presidente do Eixo Atlântico, aproveitou a ocasião para agradecer ao Correio
do Minho “por mais uma vez se
associar” a uma iniciativa do Ei-

xo Atlântico “e em todas as suas
realizações”, ou seja, “na divulgação do monografia e na realização de passatempos que vão
dar a possibilidade a bracarenses
e não só de conhecerem Lugo e
Farria, que são duas localidades
lindíssimas que a pena visitar e
que não ficam assim tão longe
daqui”.
Referiu ainda que esta iniciativa é também uma forma de divulgar um dos grandes activos

deste território, um activo partilhado por boa parte dos localidades que integram o Eixo Atlântico: os Caminhos de Santiago”.
Iniciativa idêntica está a ser dinamizada do lado galego, dando
também a oportunidade a quem
vive do outro lado da fronteira
de ganhar fins-de-semana em
Braga.
O também presidente o município bracarense lembrou que o
turismo de fronteira é uma das

bandeiras do eixo Atlântico, que
acredita que este pode ser uma
importante alavanca para a economia da eurorregião.
Rio recordou que ainda recentemente, também numa parceria
com o Correio do Minho, o Eixo
Atlântico publicou o guia ‘Dois
países um destino”, que “revelava a união que tem que existir,
tratando-se de territórios tão diversos, tão ricos, mas ao mesmo
tempo tão similares e complementares”.
O novo guia ‘Um Caminho de
Futuro’ percorre vários Caminhos a Santiago: Caminho Inglês, do Norte, Primitivo, Francês, de Inverno, do Sudeste/Via
da Prata, Português Interior, de
‘Geira e dos Arrieiros’, Português Central, Variante de Braga,
de Torres, Português pela Costa,
Mar de Arousa y Fisterra- Muxía.
O Eixo Atlântico publicou o
novo guia em quatro idiomas:
castelhano, galego, português e
inglês.

lll
“Agradeço ao Correio do
Minho por mais uma vez se
associar a uma iniciativa do
Eixo Atlântico e em todas as
suas realizações, ou seja, na
divulgação do monografia e
na realização de
passatempos que vão a
possibilidade a bracarenses
e não só de conhecerem
Lugo e Farria.”
Ricardo Rio,
Presidente do Eixo Atlântico

Ricardo Ferreira, coordenador ‘Border Focal Point’ da Comissão Europeia

“As fronteiras são laboratórios da integração europeia”
BARCELOS
| Marlene Cerqueira |

“É necessário deixar de ver
uma fronteira como uma linha
de divisão e encará-la como uma
região com potencial enorme para explorar”. A ideia foi defendida por Ricardo Ferreira, coordenador ‘Border Focal Point’ da
Comissão Europeia, que explicou que na União Europeia, apesar de vigorar o mercado único,
ainda permanecem muitas outras
fronteiras.
“Apesar de termos um mercado único na UE, ainda vigora um

efeito de fronteira, ou seja, ainda
há um conjunto de obstáculos
que persistem nas fronteiras, e
que persistem com naturalidade
porque os quadros legais de um
e outro lado não são compatíveis”, explico dando como
exemplo uma autocarro transfronteiriço que teria de respeitar
o quadro legal de um e o do outro lado.
Para se perceber o potencial
das fronteiras, Ricardo Ferreira
citou um estudo recente que
“mostrou que existe um potencial enorme se na UE conseguíssemos resolver apenas 20% dos

obstáculos fronteiriços que ainda existem. Isso levaria ao crescimento de 2% do PIB nessas regiões fronteiriças. 2% do PIB é
muito, não é um elemento menosprezável, pois corresponderia na Europa toda a um milhão
de postos de trabalho”, referiu,
elucidando que “é por isso importante trabalhar para ultrapassar esses obstáculos”.
É nessa linha que o Interreg,
uma das linhas de apoio financeiro da UE, tem vindo a trabalhar, “na criação de laços de cooperação com o objectivo de
permitir o desenvolvimento das

regiões, para permitir explorar o
mercado natural ao nosso redor”. Ricardo Ferreira destacou

lll
“As fronteiras são os
laboratórios da integração
europeia porque é nestes
territórios que os cidadãos
vêem e fazem a interacção
com os cidadãos de outros
estados-membros.”
Ricardo Ferreira,
Coordenador ‘Border Focal Point’
da Comissão Europeia

ainda que dos últimos 30 anos é
importante reter “o enorme potencial das estruturas de gestão
das transfronteiriças, como as
eurorregiões e as eurocidades,
porque o passo essencial para
ver as regiões transfronteiriças
como uma região potencial de
desenvolvimento é criar confiança na forma de trabalhar de
uns com os outros”.
“As fronteiras são os laboratórios da integração europeia porque é nestes territórios que os cidadãos vêem e fazem a interacção com os cidadãos de outros
estados-membros”, rematou.
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Famalicão

Câmara Municipal reivindica
mais investimento no Hospital
COVID-19 aquece debate político na vereação famalicense. Maioria reivindica atenção do Ministério da
Saúde ao Hospital de S. João de Deus. PS sugere que o momento não é oportuno para reclamar.
FAMALICÃO
| José Paulo Silva |

Depois de ter concretizado este
ano um investimento directo de
300 mil euros no Hospital de S.
João de Deus, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
continua a reclamar mais do Ministério da Saúde para a melhoria daquela unidade do Centro
Hospitalar do Médio Ave.
Na última reunião do executivo
municipal, o presidente Paulo
Cunha e o vice-presidente Ricardo Mendes destacaram que o
concelho não dispõe de uma unidade hospital condizente com a
sua dimensão e apontaram a escassez de investimento estatal
no ‘S. João de Deus’.
As observações dos autarcas
do PSD e CDS, que fazem a
maioria na Câmara Municipal,
surgiram em resposta ao vereador socialista Nuno Sá, que considerou “ataque injusto” ao actual Governo a acusação de

DR

Hospital S. João de Deus: Câmara Municipal de Famalicão investiu 300 mil euros na unidade do Centro Hospitalar do Médio Ave

Paulo Cunha “de que o Estado
tem reduzido investimento” na
área da Saúde, no concelho.
Nuno Sá, que também é deputado do PS na Assembleia da
República, concorda com o investimento de 150 mil euros do

Município na construção de uma
nova ala da unidade de Vila Nova de Famalicão dedicada àsdoenças respiratórias, incluindo
a covid-19, mas considera ue
Paulo Cunha “é infeliz nos momentos em que reclama”, lem-

brando que o Ministério da Saúde irá suportar os custos de equipamento da nova ala do Hospital.
Paulo Cunha, em declarações
que Nuno Sá classificou como
“ataque político violentíssimo”,

questionou o vereador e deputado socialista sobre se “a Câmara
não deveria ter reivindicado
mais investimento”, ou se “o
Hospital não precisa de mais investimento”.
O presidente da Câmara alegou
que esta “não tem obrigação de
fazer edifícios hospitalares”, o
que não impediu a autarquia de
financiar a construção da nova
ala, que deverá entrar ao serviço
no início de Dezembro, com a
mesma verba com que apoiou a
edificação da Clínica da Mulher
e da Criança da unidade de Vila
Nova de Famalicão do Centro
Hospitalar do Médio Ave, estrututura orçada em 300 mil euros e
que entrou ao serviço no início
do passado mês de Outubro.
O debate político à volta do investimento público na área da
Saúde surge numa altura em que
o concelho de Vila Nova de Famalicão é particularmente afectado com a segunda vaga da
pandemia covid 19, sendo um
dos classificados pela Direcção
Geral de Saúde como território
de “muito elevada incidência”.
Esta semana, o Hospital de S.
João de Deus chegou à casa da
centena de doentes infectados
com o novo coronavírus, o dobro dos internados na primeira
vaga da pandemia.
O presidente da Câmara Municipal diz não ter dúvidas de que
esse número “infelizmente vai
aumentar”.

Município investe 100 mil euros

Iluminações e concertos animam Natal nas ruas
FAMALICÃO
| Redacção |

A Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão investe este
ano cerca de 100 mil euros na
campanha de Natal que desde
ontem já se sente na sede do
concelho e nas vilas de Ribeirão,
Joane e Rida de Ave com a inauguração das iluminações de rua.
“O Natal é uma oportunidade
para celebrarmos a vida, redobrarmos a esperança num futuro
melhor e reforçarmos o nosso
sentido deresponsabilidade e de
compromisso connosco e com
os outros”, declara o presidente
da Câmara Municipal, Paulo
Cunha, que considera importante passar uma mensagem de
alento e esperança neste ano par-

ticularmente difícil devido à
pandemia covid-19.
“Este será um Natal muito diferente, mas isso não nos deve
fazer esmorecer. Temos que viver a vida possível, desfrutar do
que é possível, com responsabilidade e respeito pelos outros”,
acrescenta o autarca.
Mesmo sem as principais
atracções que todos os anos
compõem a campanha de Natal
promovida em parceria com a
Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Famalicão,
a música ambiente da época
já ecoa um pouco por toda a cidade.
A árvore de Natal volta a encantar todos quantos passam pela Praça D. Maria II, local onde
estará também instalada a Caba-
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Magia do Natal já se vive na cidade de Famalicão

na Solidária do Pai Natal que, a
partir do dia 12 de Dezembro,
volta a apelarao espírito solidário dos famalicenses.
Para o mês de Dezembro está
ainda agendado um ciclo de concertos de Natal, organizado com
o apoio da Comunidade Paroquial de Santo Adrião.
Os espectáculos decorrerão na
Igreja Matriz Antiga, com entrada livre, lotação limitada e seguindo as orientações da Direção-Geral de Saúde.
O tenor português Carlos Guilherme, as fadistas Teresa Tapadas e Patrícia Costa, o Grupo Etnográfico Rusga de Joane e os
jovens músicos profissionais da
ArtEduca são alguns dos protagonistas deste ciclo de concertos
de 4 a 27 de Dezembro.
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Paço dos Duques
aplica nova técnica
nas tapeçarias
PAÇO DOS DUQUES DE BRAGANÇA implementa nova técnica aplicada às tapeçarias.
GUIMARÃES
| Redacção |

Com vista a retardar a deterioração dos materiais, e
a garantir às tapeçarias
uma estrutura física de suporte ‘amigável’ e que
atenue os efeitos da sua
exposição em posição
vertical, o Paço dos Duques de Bragança, em
Guimarães, tem vindo a
implementar soluções alternativas às anteriormente utilizadas.
Nesse sentido, procurando evitar a concentração
de peso na zona superior
das peças, foram cosidas
ao forro das tapeçarias tiras verticais de velcro. Estima-se que esta solução
terá como resultado provável o prolongamento do
tempo de vida da colecção de tapeçarias e uma
melhoria das condições
de estudo, legibilidade e
fruição pública.
A colecção têxtil é a de
maior significado e importância de entre o acervo do Paço dos Duques de
Bragança. Na origem da
escolha de algumas das
tapeçarias adquiridas para
o Paço dos Duques houve

o parecer da Dona Maria
José Taxinha, o que permitiu reunir uma coleção
de excelente qualidade,
comprada no mercado nacional e internacional.
Refira-se, por exemplo

lll
Com vista a retardar a
deterioração dos
materiais, o Paço dos
Duques de Bragança,
em Guimarães, tem
vindo a implementar
soluções alternativas
às anteriormente
utilizadas.
os três tapetes Salting,
produzidos na Pérsia, no
século XVI, valiosos pela
sua raridade e qualidade
técnica, bem como o conjunto de tapeçarias produzidas na Bélgica, em Bruxelas, no século XVII.
Merecem também menção as designadas ‘Tapeçarias de Pastrana’, cópias
fiéis de tapeçarias que representam a conquista de
Arzila e Tânger, perpetrada pelos portugueses no
Norte de África, em 1471.
As ‘Tapeçarias de Pas-

trana’ devem a designação ao facto de serem cópias únicas das tapeçarias
do último quartel do século XV que se encontram
na Colegiada de Pastrana,
em Espanha.
Esta série de tapeçarias
narra a conquista no norte
de África, em 1471, da
praça de Arzila (três tapeçarias) e a tomada de Tânger (uma tapeçaria), decorridas durante o reinado
de D. Afonso V.
Trata-se muito provavelmente de uma encomenda
régia feita a um dos centros manufatureiros da
Flandres (Tournai, Bélgica), no terceiro quartel do
século XV, podendo supor-se “que as tapeçarias
tivessem levado entre três
a cinco anos de trabalho
em quatro teares operando em simultâneo com
dezasseis a 20 tapeceiros”
(Maria Antónia Quina).
É uma obra única no género, na Europa e no
mundo, retratando com rigor histórico os acontecimentos bélicos ocorridos,
os quais são, também,
comprovados pela documentação existente.

§Guimarães
Campanha de recolha de produtos de limpeza e higiene pessoal

Há falta de produtos de limpeza para reclusos
do Estabelecimento Prisional de Guimarães
Com o objectivo de minorar as necessidades dos reclusos do Estabelecimento Prisional de
Guimarães, lança um apelo púbico aos vimaranenses e empresas para que contribuam com pasta
de dentes, escovas de dentes e elixir; shampoo; lâminas de barbear descartáveis e Sabonete.
Estas necessidades foram transmitidas pela diretora do Estabelecimento Prisional de Guimarães
num encontro com a direcção do Lions Clube de Guimarães.
A entrega dos bens poderá ser feita na sede da União das Freguesias da Cidade, sita no São
Francisco Centro, entre os dias 23 de Novembro a 10 de Dezembro.

Município bandeira com palma

Cabeceiras de Basto distinguido com galardão
de ‘Autarquia + Familiarmente Responsável’ 2020
Pelo terceiro ano consecutivo, a Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto foi distinguida com o
galardão de ‘Autarquia + Familiarmente Responsável’ pelo Observatório das Autarquias
Familiarmente Responsáveis.
A Câmara Municipal regozija-se com esta distinção que surge na sequência da implementação de
medidas e apoios diversos disponibilizados às famílias cabeceirenses que têm contribuído para a
melhoria da qualidade de vida dos agregados familiares.
De entre as medidas destacam-se o apoio à natalidade e ao licenciamento para construção de
habitação, redução do preço dos bens essenciais como a água, saneamento ou recolha de lixo,
redução das taxas do IMI - Imposto Municipal Sobre Imóveis, redução da taxa de IRS, e ainda apoios
diversos às crianças e jovens estudantes.

Medidas de combate à despoluição

Autarquia destaca resultados positivos da luta
de despoluir o Rio Vizela
No seguimento do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos meses, no sentido da
despoluição do Rio Vizela, a Câmara Municipal tem verificado notórias melhorias na qualidade da
água do Rio Vizela, que, contrariamente aos últimos tempos, tem apresentado uma cor transparente.
De realçar que, ao longo dos últimos tempos, o Município de Vizela tem encetado todas as diligências
e efectuado todos os esforços para combater, de forma assertiva, quaisquer actos poluidores do Rio
Vizela e, assim, alcançar a sua despoluição definitiva em prol de Vizela e dos Vizelenses, tendo já
reunido com a secretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos Costa, para reclamar do Governo
uma solução eficaz e definitiva para o problema de poluição do rio Vizela, como foi também ouvido
o presidente da Câmara Municipal, em sede da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do
Território, sobre as descargas poluentes no Rio Vizela.

Publicidade

– OFERTA DE EMPREGO –
ABERTURA DE CANDIDATURA PARA A CONSTITUIÇÃO
DE UMA BOLSA DE RECRUTAMENTO PARA MOTORISTAS
DE TRANSPORTES PÚBLICOS DE PASSAGEIROS
EM BRAGA (M/F)
A pandemia provocada pela Covid -19 tem vindo a originar
graves problemas nas empresas de transporte publico
rodoviário de passageiros da região, provocando a perda
de muitos postos de trabalho com particular incidência
na área dos motoristas.
Nesse sentido, os Transportes Urbanos de Braga não foram
insensíveis ao momento em que vivemos e decidiram abrir
um novo processo de recrutamento, para pessoas com
experiência comprovada no transporte público de passageiros
e, excecionalmente, que possuam no mínimo o 9.º ano
de escolaridade completo.
O prazo de candidaturas, será até ao próximo
dia 27 de novembro.
Veja o anúncio completo no site dos TUB
(https://tub.pt/noticia/612/) e candidate-se.
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Câmara assinalou centenário do
nascimento de Bernardo Santareno
MÉDICO e escritor integrou o corpo clínico do antigo navio -hospital ‘Gil Eannes’. Uma parte da sua
obra literária deu a conhecer a dura realidade da pesca do bacalhau.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |
DR

Afonso Cabral

Ponte de Lima

Afonso Cabral
actua no Teatro
Diogo Bernardes
O vocalista dos ‘You Can’t
Win’ e ‘Charlie Brown’ ,
Afonso Cabral, actua na
próxima segunda-feira no
Teatro Diogo Bernardes. O
espectáculo estava agendado
para hoje à noite, mas devido
ao recolher obrigatório foi
transferido para segunda-feira
às 20 horas.
Afonso Cabral vai apresentar
o trabalho discográfico
denominado Morada.
O cantor é acompanhado por
António Vasconcelos Dias
(teclados), David Santos
(baixo), Inês Sousa e
Margarida Campelo (vozes),
João Correia (bateria) e Pedro
Branco (guitarra eléctrica).
Os bilhetes (cinco euros cada
um) estão à venda na
bilheteira do Teatro Diogo
Bernardes e em
teatrodiogobernardes.bol.pt.

A leitura encenada de ‘O Lugre
nos Mares do Fim do Mundo’
marcou as comemorações do
centenário do nascimento do escritor Bernardo Santareno (pseudónimo de António Martinho do
Rosário), que decorreram no navio Gil Eannes. A sessão foi organizada pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, pela
Fundação Gil Eannes e pelo Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana. Bernardo Santareno integrou, como médico, o
corpo clínico do antigo navio hospital ‘Gil Eannes’, no fim da
década de 50 do século passado.
Na qualidade de escritor foi autor de textos como ‘A Promessa’, ‘O Lugre’, ‘O Crime da Aldeia
Velha’,
‘António
Marinheiro ou o Édipo de Alfama’, ‘O Pecado de João Agonia’, ‘O Judeu’, ‘A Traição do
Padre Martinho’ e ‘Português,
Escritor, 45 Anos de Idade’ . Estas obras destacaram-se nos palcos de vários teatros portugueses. O autor também escreveu
poesia (‘A Morte na Raiz’, ‘Romances do Mar’ e ‘Os Olhos da

DR

Presidente da Câmara de Viana do Castelo (à direita) marcou presença nas comemorações do centenário de Bernardo Santareno

Víbora’) e relatos de viagens,
nomeadamente em ‘Nos Mares
do Fim do Mundo’, onde testemunha a saga dos pescadores da
antiga frota bacalhoeira portuguesa.
Além do navio ‘Gil Eannes’, o

médico e escritor integrou também a tripulação dos arrastões
Senhora do Mar e David Melgueiro. Nascido em Santarém,
em 19 de Novembro de 1920,
António Martinho do Rosárioformou-se em Medicina e espe-

cializou-se em Psiquiatria, mas
foi com o pseudónimo literário
Bernardo Santareno que se tornou conhecido fora dos consultórios onde trabalhou. Morreu
no dia 29 de Agosto de 1980, aos
59 anos.

Publicidade

a do
Praç

e de
Cond
raça
Pra

Es
Estamos
tamos na Praça
Praça Conde
Conde Agrolongo,
Agrolongo, nº
nº 171
17 1
44700-312
700-312 Br
Braga
aga

Rua Do
D C
Carmo
armo

MUD
MUDAMOS
AMOS
DE INS
INSTALAÇÕES
TALAÇÕES

g
ngo
g olongo
Agr
nde de Agrolo
Conde
aça Conde
Praça
Pr

o
long
rolo
Agro

Mai
Maiss inf
informações:
ormações:

§Paredes de Coura

o
érci
Com

NO
NOVA
VA LOCALIZAÇÃO
LOCALIZAÇÃO

P

P
Parque
arque C
Campo
ampo da V
Vinha
inha

253 612 883
883 | 253 144
144 400
www.bragaparques.pt
www.bragaparques.pt

irós
eeir
a de Qu
Rua Eç

Projecto Play2Grow

Escola do Rock partilhou novos métodos
de boas práticas no ensino da música
A Escola do Rock participou, entre os dias 16 e 20 deste mês na iniciativa
’Train the Trainers’, que reuniu vários parceiros europeus (município de Tomiño - Espanha, a SFOM- Scuola di Formazione e Orientamento Musicales, EOSA e Space Ensemble).
Dinamizada pelo projecto Play2Grow, a iniciativa permitiu à Escola do
Rock partilhar competências e habilidades essenciais que possam ser
transmitidas através da música, nas suas escolas e organizações, além de
novos métodos de ensino e formas de trabalhar. As doze práticas foram
divididas segundo os temas Boot Camps, Métodos Musicais, Programas
de Aceleração e Management de Bandas, e Inclusão através da Música,
com o último dia do Train the Trainers dedicado à discussão geral dos tópicos e partilha de conclusões. A Escola do Rock apresentou o Programa
de Bandas Residentes.
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Taça de Portugal

Desporto

“Vamos Na Máxima Força E Não Vamos
Facilitar Absolutamente Nada”
SC BRAGA estreia-se na edição 2020/21 da Taça de Portugal em casa do Trofense, em jogo da terceira eliminatória, a partir das
19.30 horas. Adversário milita dois escalões abaixo, mas Carvalhal garante respeito máximo para seguirem em frente na prova.
3.ª ELIMINATÓRIA

+ jogo

| Joana Russo Belo |

Com respeito e sem facilidades.
Apesar de pela frente estar um
adversário dois escalões abaixo o Trofense milita na Série C do
Campeonato de Portugal - Carlos Carvalhal garante que o SC
Braga vai entrar em campo no
jogo de hoje, a contar para a terceira eliminatória da Taça de
Portugal, na máxima força e
com o objectivo claro de seguir
em frente na prova rainha do futebol nacional.
“Os jogos da taça nunca são fáceis. O Trofense é uma equipa
boa, uma equipa que tem ganho
no seu campeonato. Ainda hoje
[ontem] o André Leão disse que
está lá desde Janeiro e que ainda
não perdeu nenhum jogo. Nós
temos um respeito muito grande
pelo Trofense, preparámos bem
o jogo, vamos na máxima força
e não vamos facilitar absolutamente nada. Temos o intuito de
passar à fase seguinte e é com
esse objectivo que vamos viajar
para a Trofa amanhã [hoje], fazendo um jogo muito sério e no
máximo da nossa força para passar à próxima eliminatória”, re-

lll
[Ciclo intenso]: “a resposta
foi fantástica, num ciclo de
jogos exigente. Perante este
ciclo perder apenas no
primeiro classificado do
campeonato inglês e ganhar
todos os outros jogos foi
top, foi fantástico. Oxalá
possa acontecer neste novo
ciclo, que vai ser ainda mais
difícil, que possamos ganhar
a maior parte dos jogos, por
isso é que sempre digo:
não olhar para o destino,
mas olhar para o caminho.
O caminho é sempre o
próximo jogo”.

SC Braga e Trofense
medem forças, a partir das
19.30 horas, no Estádio do
Clube Desportivo Trofense,
jogo que será dirigido por
Fábio Melo, da AF Porto.

SC BRAGA

Carlos Carvalhal garante respeito máximo pelo Trofense, adversário do Campeonato de Portugal

Lesão de Moura

“Num segundo, tudo se transforma”
PLANTEL
| Joana Russo Belo |

Carlos Carvalhal abordou ainda
a grave lesão de Moura, na passada quarta-feira - que vai obrigar a paragem de seis meses - lamentando a infelicidade, num
momento de ascensão do atleta.
“Parte-me o coração. Principalmente por ele, um jogador jovem de apenas 21 anos, estava a
fazer um início de campeonato
muitíssimo bom, vinha de dois
golos com o Benfica, falava-se
na imprensa na possibilidade de
estar no radar do Barcelona e, de

repente, num segundo tudo se
transforma. Isto são exemplos da
vida, reforça o exemplo que tenho dado aos meus jogadores,
aos meus amigos, aos meus filhos e a toda a gente. Nós temos
de estar sempre no máximo das
nossas capacidade, desfrutar de
cada momento, porque, num segundo, a nossa vida pode mudar
completamente e depois só damos valor ao que estamos a viver quando estamos a passar por
dificuldades”, sublinhou o treinador, deixando uma palavra de
incentivo.
“Ele é um jovem, vai superar

esta dificuldade e vai aparecer
mais forte, é isso que nós lhe desejamos”.
Considerando que a equipa tem
“de seguir em frente”, Carvalhal
recordou que já jogaram no último ciclo exigente “sem jogadores importantes dentro do plantel
como foi o caso do Ricardo Horta, Fransérgio e David Carmo e
o grupo respondeu com vitórias
e com boas exibições”. “Isso é
sinal que não dependemos só de
um jogador e temos essencialmente um grupo muito forte. Este grupo forte vai superar a ausência do Moura”, rematou.

velou o técnico, em declarações
à Next.
Lembrando que a meta da
equipa é “jogo-a-jogo”, Carvalhal não traça objectivos e garante que o foco “é apenas neste
jogo”: “tenho de ser coerente. O
que eu tenho dito desde o início
é que vamos entrar em todos os
jogos para vencer e a minha coerência tem de corresponder com
as minhas decisões. É o início de
um ciclo, num outro ciclo muito
exigente, no qual nós temos o
objectivo de jogo-a-jogo superar
o obstáculos que nos aparecem
pelo caminho. Agora é a vez do
Trofense, o jogo mais importante da época, porque é o próximo,
vamos com tudo para tentar vencer este difícil obstáculo e passar
à fase seguinte”.

lll
[Pausa]: “para nós foi
excelente, porque fizemos
sete jogos em 20 dias, um
ciclo com jogos de grande
intensidade. Há sempre
uma ou outra mazela e foi
importante para recuperar
energias para voltar no
máximo da nossa força para
atacar este ciclo exigente.
Foi importante para recuperar um ou outro jogador,
como o Ricardo Horta que
está completamente
restabelecido. O Horta é um
jogador muito importante
na nossa dinâmica”.

16 Desporto
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Taça de Portugal
§cabinas
experientes, com qualidade e souberam reagir. Parabéns ao Oleiros
pela boa postura que tiveram e aos
meus jogadores pois cumpriram o
nosso objectivo que era passar a eliminatória”.

Fábio Pereira
(treinador do Oleiros)
“Tristes pela eliminação
nos penáltis...”
Ricardo Soares
(treinador do Gil Vicente)
“O objectivo que era
passar a eliminatória”
“Foi um jogo difícil, essencialmente
pelo piso e pela qualidade do Oleiros que esteve sempre por dentro
do jogo e dificultou-se ao máximo.
No entanto, somos uns justos vencedores pois tivemos as melhores
oportunidades ao longo da partida.
O penálti desperdiçado intranquilizou a equipa e as várias oportunidades falhadas também, mas os jogadores do Gil Vicente são

“É sempre de lamentar quando se
perde na lotaria dos penáltis, principalmente quando a minha equipa
teve uma grande atitude ao longo
de todo o jogo. Tivemos falta de sorte nos penáltis, mas pelos 90 minutos justificava-se a vitória e passagem do Oleiros, até pelas várias
oportunidades claras que tivemos
durante o jogo.
Ficamos tristes pela eliminação, o
balneário está triste, mas estou
orgulhoso dos meus jogadores pelo
caráter e vontade que demonstraram em vencer o jogo.
Parabéns ao Gil Vicente pela vitória.”
Publicidade

PAULO NOVAIS/LUSA

Gil Vicente afastou o Oleiros mas foi obrigado a tempo-extra e a ir ao desempate por penáltis e Denis foi o herói

Denis salva gilistas
na taça em Oleiros
GUARDA-REDES foi o herói do Gil Vicente na 3.ª eliminatória ao defender
dois penáltis no desempate, após 0-0 no final do prolongamento.
3.ª ELIMINATÓRIA
| Miguel Machado |

RECOLHAS BIDIÁRIAS
PARA A ZONA
DE TRÁS-OS-MONTES
PENSADO PARA SATISFAZER
AS SUAS NECESSIDADES

geral@reciclybraga.pt

Rua da Caleira, N.º 1 - 3
4705-629 Sequeira - Braga

www.reciclybraga.pt

+351 253 286 434
+351 916 609 708

O Gil Vicente bem pode agradecer ao seu guarda-redes Denis o
apuramento para a próxima eliminatória da Taça de Portugal.
Não só por ter defendido dois remates decisivos, no desempate
por penáltis, mas também pela
exibição durante a partida onde
segurou o atrevimento dos jogadores do Oleiros, que bem tentaram juntar os barcelenses às ‘vitimas’ que já tinha tombado
nesta edição da Taça, o Fátima e
o Mirandela.
O treinador Ricardo Soares estreou-se, assim, a vencer no comando da equipa de Barcelos
mas ficou certo que ainda tem
muito trabalho pela frente para
recuperar a melhor versão dos
gilistas.
Relativamente ao Oleiros,
equipa terciária do distrito de
Castelo Branco, deu muito trabalho aos barcelenses todo o jogo e praticamente só vergou nos
últimos minutos do prolongamento depois de ter ficado com
menos um jogador.

ESTÁDIO MUNICIPAL DE OLEIROS

ARC OLEIROS

GIL VICENTE

2

4*
Intervalo
0-0

Árbitro Hugo Silva (AF Santarém)

Pedro Palha
Marcelo Dias
Marco Fernandes
Iago Reis
Vasco Gadelho
Elisson Baiano
Pedro Graça
Duvan Guerra
Rayan
Brian Miguel
Ricardo Almeida
Fábio Pereira

Denis
Joel Pereira
Rodrigo
Nogueira
Rúben Fernandes
Lucas Mineiro
Claude Gonçalves
Mantuan
Leauty
Miullen
Lourency
Ricardo Soares

Substituições Mantuan por Samuel Lino (46), Miullen
por Renan (66), Rayan Hiba por Rúben Silva (72), Almeida
por Nuno Pereira (75), Lourency por Boubacar (82), Claude Gonçalves por João Afonso (82), Pedro Graça por Alef
(91), Léautey por Fujitmoto (105), Lucas Mineiro por Vítor
Carvalho (105) e Marcelo Dias por Rafa González (111).
Disciplina amarelos a Ricardo Almeida (34), Miullen
(48), De Jesus (67 e 117), Vasco Gadelho (69), Brian Miguel (87), Lucas Mineiro (87) e Rúben Fernandes (106).
Cartão vermelho a Jesus (117) e Pedro Graça (no banco).
* Após desempate por penáltis depois de 0-0.

Primeira parte ficou marcada
pela investida forte do clube do
Campeonato de Portugal, que

quase beneficiou de um auto-golo de Nogueira para colocar-se
em vantagem. Mas a melhor
oportunidade foi do Gil Vicente,
que desperdiçou uma grande penalidade aos 35 minutos. Lourency atirou para defesa do guarda-redes Pedro Palha.
Na segunda parte, a equipa de
Ricardo Soares entrou com vontade de resolver rápido a contenda, foi perdulário no ataque, e
permitiu que a formação do
Oleiros conseguisse equilibrar a
partida. Já com toda a gente à espera do prolongamento, houve
valente susto na baliza do Gil
Vicente quando um jogador do
Oleiros enviou uma bola à trave.
Jogo de Taça é sinónimo de
tempo-extra mas no prolongamento as pernas da equipa do
Oeiros começaram a pesar mais.
Mais fortes, os gilistas deram tudo para evitar deixar a decisão ir
para a ‘lotaria’ das grandes penalidades. Mas o melhor que conseguiram foi um remate aos ferros de Vitor Carvalho.
Valeu depois a concentração de
Denis a travar os penáltis de Iago e de Vasco Gadelho.
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Taça de Portugal
§Jogos

FC Famalicão entra
em acção no Oriental

Terceira eliminatória

Amora e Leiria
surpreendem
O Amora FC e a União de Leiria
causaram sensação. Clube que milita da Série H eliminou ontem o
Feirense, da II Liga, com um golo
de Joca aos 24 minutos. Já o Leiria
tombou o Portimonense, da I Liga.
Dos emblemas do Campeonato de
Portugal que seguem em frente.
Este sábado prosseguem as emoções da prova rainha com mais
candidatos a tomba-gigantes.
Ontem
Oleiros (CP) - Gil Vicente, 0-0
(2-4 (após grandes penalidades)
Feirense (II) - Amora (CP), 0-1
Leiria (CP) - Portimonense, 1-0

JOGO ÀS 11.15 HORAS, em Lisboa. O ‘despertador’ dos famalicenses toca
hoje cedo para o duelo matinal, diante do Oriental, para a Taça.
3.ª ELIMINATÓRIA
| Miguel Machado |

O Famalicão é a segunda equipa
minhota a entrar em acção na 3.ª
eliminatória da Taça de Portugal, depois do Gil Vicente (já
apurado). Famalicenses jogam
esta manhã, no Estádio Eng.º
Carlos Salema, em Lisboa, frente ao Oriental, do terceiro escalão. Recorde-se que na época
passada, o FC Famalicão chegou
às meias-finais da competição.
De destacar que o Oriental, que
milita na Série G do CP, já afastou uma equipa minhota nesta
edição. Eliminou o Cerveira na
ronda anterior por 2-0.
Este sábado entram também

Hoje
Dragon (CP) - Leixões (II), 11:00
Oriental (CP) - Famalicão, 11:15
Montalegre (CP) - Viseu (II), 14:00
Fabril (CP) - FC Porto, 14:30
Marinhense (CP) - Cova (II), 15:00
Arouca (II) - Vitória, 16:30
Trofense (CP) - SC Braga, 19:30
Paredes (CP) - Benfica, 21:15

FC FAMALICAO

FC Famalicão quer entrar a sorrir na Taça de Portugal 2020/2021

em campo os finalistas da última
edição. O FC Porto, detentor do
título, visita o Fabril do Barrei-

ro, enquanto o Benfica, recordista de títulos na prova, com 26
troféus, joga em Paredes.

Amanhã
Anadia (CP)-Pinhalnov.(CP), 11:00
Torreense (CP) - Alverca (CP) 11:00
Felgueiras (CP) - Tondela, 11:00
Limianos - Fontinhas (CP) , 11:00
Fafe (CP)-Vilar Perdizes (D), 11:00
Espinho (CP) - Gondomar, 11:00
Vilaverdense - Montijo, 11:00
Beira-Mar (CP)-Sta Clara, 14:30
Merelinense-Moreirense 14:30
Estoril - Lus. Évora (CP), 15:00
Vilafranquense - Sanjoa., 15:00
Monção (D) - Rio Ave (I), 15:00
Oliveirense (II) - P. Ferreira, 17:15
Vizela (II) - Boavista, 20:00
Segunda-feira
Salgueiros (CP) - Covilhã (II), 11:00
Penafiel (II) - Marítimo, 14:00
Real (CP) - Belenenses SAD, 16.45
Académica (II) - Varzim (II), 19:30
Sacavenense (CP)-Sporting, 21:15
Quarta-feira, 25 nov:
Casa Pia (II) - Nacional (I), 10:00
3 de Dezembro
Est. Amadora (CP) - Farense (I)
(+) A 4.ª eliminatória disputa-se
no dia 13 de Dezembro de 2020.
Publicidade
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Taça de Portugal
§Jogos

“Temos o aviso da época passada
se não formos competentes”
TREINADOR DO VITÓRIA SC não espera facilidades em Arouca, para a Taça de Portugal. João Henriques garante, porém, que a equipa está “comprometida”. Jogo começa às 16.30 horas.
3.ª ELIMINATÓRIA

+ convocados

| Miguel Machado |

O Vitória de Guimarães deslocase hoje a Arouca para o jogo da
terceira eliminatória da Taça de
Portugal. Perante um adversário
da II Liga mas com ‘estaleca’ da
primeira divisão, o treinador
João Henriques antevê dificuldades para os seus conquistadores.
“Estamos perante uma eliminatória muito complicada. O Arouca já demonstrou, no seu campeonato, que é bem organizado,
muito bem orientado, com individualidades de valor. A jogar no
seu estádio é uma equipa forte
que não perde desde abril de
2019. Mostra também que é
muito competente a jogar em casa. Independentemente do nível
competitivo, isso é relevante”,
afirmou na antevisão da partida,
em conferência de imprensa.
Numa competição fértil em
surpresas, João Henriques tocou
na ferida do ano passado, onde
os vimaranenses tombaram frente ao ilustres desconhecidos do
Sintra Football.
“Quando dizemos surpresas, é
só ao nível da diferença de nível
competitivo, porque no aspecto
motivacional as equipas de menor dimensão olham para estes
jogos com a mesma vontade de
chegar longe. Quem não for
competente fica precocemente
pelo caminho e não queremos

VITORIA SC

João Henriques convocou
20 jogadores para Arouca:
Bruno Varela, Easah
Suliman, Abdul Mumin,
Marcus Edwards, Bruno
Duarte, Ricardo Quaresma,
André André, Rochinha,
Pepelu, Jacob Maddox,
Jonas Carls, Sílvio, Matous
Trmal, Nicolás Tié, Jorge
Fernandes, Zié Ouattara,
André Almeida, Noah
Holm, Miguel Luís e
Nicolas Janvier.
De fora, lesionados, estão:
Mascarenhas, Wakaso,
Joseph, Mensah, Mikel ,
Denis Poha e Lyle Foster.

João Henriques disse que paragem permitiu “consolidar ideias” no plantel

lll
Sem competir há duas
semanas, devido à paragem
do campeonato e sem
provas europeias, o
treinador do Vitória não vai
fazer grandes ‘rodagens’
na equipa no duelo com o
Arouca. Passar à próxima
fase da Taça de Portugal
é um objectivo claro.

que isso aconteça. Temos o aviso da época passada. Estamos
conscientes do peso que esta
prova tem para o clube, isso faz
com que estejamos muito empenhados em fazer um bom jogo.
Estamos muito comprometidos
com esta competição, em que o
Vitória quer chegar longe”, frisou o treinador.
João Henriques, que pegou no
Vitória já com a temporada em
andamento, substituindo Tiago
Mendes, analisou ainda o mo-

mento da equipa e apontou que
as duas semanas de paragem foram importantes para trabalhar
os aspectos a melhorar.
“Estas duas semanas foram importantes para consolidar ideias
e estabilizar a equipa depois dos
primeiros quatro jogos comigo.
Foi um misto das duas ideias.
Estas duas semanas permitiram
dar um passo enorme em frente
na consolidação das ideias que
queremos apresentar”, explicou
o treinador.

Moreirense
Adjuntos de Peixoto
orientam em Merelim
Face à indisponibilidade de César
Peixoto, que está infectado com
o Covid-19, a equipa do Moreirense vai apresentar-se amanhã
em Merelim para o jogo da Taça
de Portugal com as orientações
dos seus adjuntos. Ao leme dos
cónegos estará Diogo Coutinho,
de 32 anos.
Jogo é amanhã no campo João
Soares Vieira, às 14.30 horas.

Clube da AF Viana
Desp. Monção quer
surpreender o Rio Ave
Em Monção aguarda-se com
expectativa o jogo da terceira
eliminatória da Taça de Portugal
que vai levar o Rio Ave, da I Liga,
até à terra de Deu La Deu.
O Desportivo de Monção que joga na I Divisão da Associação de
Futebol de Viana do Castelo quer
tentar uma gracinha.
E estar não será a primeira vez
que as duas equipas se defrontam. Já houve seis jogos entre
Monção e Rio Ave.
Os monçanenses conseguiram
2 vitórias enquanto os vila-condenses quatro.
Na última vez que defrontaramse foi em 1976, na antiga III Divisão Nacional.

Amanhã às 11 horas
AD Fafe prepara-se
para tiro às Perdizes
A equipa da AD Fafe ambiciona
passar mais uma eliminatória da
Taça de Portugal e não vai estar
pelos ajustes no duelo marcado
para amanhã às 11 horas.
Os ‘justiceiros vão receber o Vilar
de Perdizes que joga nos distritais da AF Vila Real.

Futebolista deixa apelo aos seus seguidores nas redes sociais

Ricardo Quaresma pede o fim das “notícias falsas”
VITÓRIA SC
| Redacção/Lusa |

VITORIA SC

Quaresma sempre exemplar

O futebolista Ricardo Quaresma
pediu que se evite “espalhar notícias falsas” e se sigam as recomendações das autoridades de
saúde no âmbito do combate à
pandemia de covid-19.
“Sei que muitos estão com medo, mas não deixem que alguns

se aproveitem do vosso medo
para espalharem notícias falsas.
Esta batalha não se ganha nas redes sociais. Esta batalha ganhase na forma como cumprimos o
que nos é pedido por quem sabe”, escreveu o jogador do Vitória , em mensagem publicada na
rede social Facebook.
Convicto de que a população
vai “resistir” à pandemia, se to-

dos fizerem a sua parte, Ricardo
Quaresma assume o desejo de
rever os estádios de futebol
“cheios de adeptos a apoiarem
as suas equipas”, nos “anos de
carreira” que lhe restam.
“Quando nós formos velhinhos, gostava que todos pudessem recordar estes tempos que
vivemos com orgulho pela forma como vencemos. Não me

deixem ficar mal, prometi ao
meu filho que ia voltar a gritar
pelo pai no estádio”, revelou.
Ciente de que “muitos estão a
passar dificuldades”, o futebolista salienta que os cidadãos
não se podem “virar uns contra
os outros”, num momento que
não é “fácil para ninguém”, e
agradeceu o trabalho realizado
pelos profissionais de saúde.
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§AF Braga

AF Viana do Castelo
suspende campeonatos

Clube não quer competir
Covid-19 cancela jogo
GD Prado-Dumiense

DIRECÇÃO de Jorge Sárria aprovou, por unanimidade, a suspensão dos campeonatos até 2 de Janeiro
de 2021, devido à situação pandémica da Covid-19 e por recomendação do Delegado de Saúde.
AF VIANA DO CASTELO
| Joana Russo Belo |

Até Janeiro de 2021, não se disputa nenhum jogo dos campeonatos da Associação de Futebol
de Viana do Castelo. As provas
distritais estão suspensas até dia
2 de Janeiro do próximo ano devido à pandemia da Covid-19 e
ao agravamento do número de
casos, numa decisão tomada pela direcção do organismo que rege o futebol distrital do Alto Minho, após reunião na passada
quinta-feira.

Em comunicado, a AF Viana
do Castelo explica que a decisão
de suspender os Campeonatos
Distritais da I e II Divisão, até ao
dia 2 de Janeiro de 2021, foi tomada “por unanimidade”, na sequência da análise à “situação
pandémica da Covid-19” e “com
base na recomendação do Delegado de Saúde - Coordenador da
Unidade Local de Saúde do Alto
Minho.
Na nota, a direcção de Jorge
Sárria explica “que a presente
decisão será permanentemente
reavaliada e em consonância

com as orientações da mesma
entidade de saúde, alterada em
conformidade”.
Os campeonatos ficam, assim,
suspensos, numa altura em que
foram disputadas sete jornadas
da I Divisão, mas com sucessivos adiamentos. Na Série A, por
exemplo, apenas quatro equipas
somam cinco partidas (Valenciano, Castelense, Melgacense e
Courense); na Série B, só o Âncora Praia disputou seis jogos.
Na II Divisão, não há também
nenhuma equipa que tenha disputado as sete jornadas.

+ destaque
Participam na I Divisão
da AF Viana do Castelo 18
equipas, divididas em
duas séries. Cumpridas
sete jornadas, nenhuma
equipa disputou todos os
jogos, perante os
sucessivos adiamentos
face à Covid-19, situação
idêntica na II Divisão.

O aparecimento de casos positivos
de Covid-19 no plantel do GD Prado
motivou o cancelamento do jogo da
5.ª jornada da Pró-Nacional da AF
Braga com o Dumiense. Em comunicado, o clube de Prado diz já ter
enviado à associação “a comunicação que, desta forma, não vai continuar a competir” por entender que
“não estão reunidas as condições de
segurança para os atletas e seus familiares no momento actual da
pandemia”.
“Nestes momentos, temos de ter a
coragem de decidir sobre as dificuldades impostas por este inimigo silencioso e invisível, por isso, apelamos ao bom senso da AF de Braga,
que parem os campeonatos para o
bem de todos, pelo menos até que
estejam reunidas as condições para
levar a cabo o resto do campeonato”, alerta o clube.
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Opinião
Escreve quem sabe

JOSE MARIA COSTA Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo

Viana do Castelo: Cidade Europeia do Desporto 2023

N

o passado dia 7 de outubro de
2019, Viana do Castelo recebeu
a visita do Dr. Nuno Santos,
Presidente da Associação Portuguesa das
Cidades Europeias do Desporto, e comunicou-lhe formalmente a intenção de Viana do Castelo se candidatar a Cidade Europeia do Desporto.
Afirmamos, nessa altura, que “Viana do
Castelo se assumia como uma cidade saudável, amiga do desporto e da promoção
de estilos de vida saudáveis.”
No passado dia 14 de novembro recebemos oficialmente, na primeira reunião do
Conselho Municipal do Desporto, das
mãos do Presidente da ACES Portugal, o
certificado do Presidente da ACES Europe, G.F. Lupattelli, da aceitação de Viana
do Castelo candidata a “ European City of
Sport 2023”.
Viana do Castelo é um concelho que
respira desporto. Assumo o privilégio de
liderar um território apaixonado pelo desporto, que promove inúmeras atividades
ao longo do ano. Por isso, foi com entu-

siasmo, mas também com naturalidade,
que iniciamos este desafio de nos candidatarmos a Cidade Europeia do Desporto
2023. Esta é uma candidatura das pessoas
para as pessoas de Viana do Castelo.
O Município de Viana do Castelo acredita que o desporto é uma forma saudável
e dinâmica de promover a cidade e o concelho e, por isso, tem uma política desportiva forte, que tem colhido muitos frutos, aumentando o número de atletas
jovens, atraindo variados eventos desportivos nacionais, europeus e até mundiais.
Queremos continuar a melhorar a qualidade de vida da nossa comunidade e acreditamos que a prática desportiva é mesmo
o melhor caminho.
Queremos, assim, derrubar eventuais
barreiras que possam existir para a pratica
desportiva regular dos nossos concidadãos. Queremos vianenses ativos, saudáveis, dinâmicos, independentemente do
sexo, idade, convicções e orientações de
vida.
Os vianenses sabem que este é um con-

celho saudável, que conta com atletas de
excelência e coletividades desportivas
que dão o melhor de si dia após dia. Orgulhamo-nos de ser um concelho amante do
desporto, que tem milhares de atletas a
praticarem dezenas de modalidades, com
o forte incentivo e apoio de clubes e associações de excelência.
Queria agradecer todo este trabalho da
organização desta candidatura e o especial empenho que lhe dedicaram os vereadores Engº Vitor Lemos e Dr. Ricardo Rego, os nossos dirigentes e técnicos da
Educação, Desporto, Cidade Saudável e
Coesão Social.
Mas este agradecimento estende-se também ao movimento associativo desportivo, aos nossos dirigentes, que connosco
constroem diariamente projetos e oportunidades para a prática desportiva dos nossos jovens.
Um particular agradecimento aos Agrupamentos Escolares de Viana do Castelo
que ousaram rasgar preconceitos com
práticas inovadoras no desporto, partici-

pando e promovendo, conjuntamente com
o desporto escolar, novas abordagens da
prática desportiva em especial no atletismo, náutica e patinagem.
Um forte agradecimento aos parceiros
institucionais que sempre nos apoiaram nas
iniciativas e nos incentivaram a fazer mais
pela educação e pelo desporto: ao Ministério da Educação e do Desporto, ao Instituto
Português do Desporto, às Federações e
Associações Desportivas, ao Instituto Politécnico de Viana do Castelo, ao Desporto
Escolar e aos nossos parceiros das redes
nacionais, europeias e internacionais em
que Viana do Castelo, a título municipal ou
através dos Clubes, participa.
Contamos com o empenho e colaboração dos nossos atletas, dos técnicos e dirigentes, das coletividades, dos parceiros e
das instituições que abraçam esta causa.
Queremos ser a Cidade Europeia do
Desporto em 2023, acreditando que esta
será uma oportunidade ímpar para fazer
mais e melhor pelo desporto e por Viana
do Castelo.

Fibrose Quística

A

Fibrose Quística (FQ),
também conhecida
como Mucoviscidose,
é uma doença crónica, genética,
causada por uma mutação no
gene que codifica a síntese de
uma proteína, a Cystic Fibrosis
Transmembrane Regulator
(CFTR). A mutação causa mau
funcionamento desta proteína
que transporta sódio e cloro
através das membranas das células. Tem hereditariedade recessiva, isto é, os pais não têm a
doença, mas são portadores duma cópia defeituosa nos seus
genes e ambos transmitem esta
cópia resultando num par defeituoso. Desde a descoberta do
gene CFTR em 1989, foram
descritas mais de 2000 mutações. Em Portugal, a prevalência ao nascimento está estimada
em 1:7000 recém-nascidos.
A FQ afeta todos os órgãos
que expressam o gene CFTR,

nomeadamente as vias aéreas, o
pâncreas, o intestino, o trato biliar, os canais deferentes, as
glândulas sudoríparas e salivares. Os sintomas são mais frequentes e mais graves a nível
dos pulmões, onde as secreções
brônquicas muito espessas, difíceis de eliminar, causam infeções respiratórias de repetição.
No sistema digestivo, o pâncreas não segrega as enzimas
digestivas em quantidade suficiente para a digestão dos alimentos, com consequente dificuldade em aumentar de peso e
estatura, fezes abundantes, gordurosas e de cheiro fétido. Nas
glândulas sudoríparas, não
ocorre a absorção de cloreto e
sódio, pelo que o suor tem excesso de sal. Este sintoma é utilizado no teste de suor, o mais
usado no diagnóstico da FQ.
A forma de apresentação, a
gravidade e a evolução clínica

AUGUSTA GONÇALVES
Médica do Serviço de Pediatria
do Hospital de Braga

Voz à Saúde
da doença são variáveis e em
grande parte dependentes do tipo de mutação que o gene tem.
Assim, a FQ pode expressar-se
como uma doença grave no recém-nascido ou com sintomas
ligeiros e apenas ser diagnosticada na idade adulta.
Muitos sintomas são tardios,
contudo o diagnóstico pode ser
realizado precocemente. O exame de primeira linha é o teste
do suor, teste simples e indolor
que quantifica o ião cloreto no
suor. A presença de níveis elevados deste ião implica a reali-

zação de um estudo genético
para pesquisa de mutações do
gene CFTR. Desde 2013, a FQ
está incluída no painel de doenças do Programa Nacional de
Diagnóstico Precoce (“teste do
pezinho” realizado entre o 3º e
o 6º ano de vida).
A FQ ainda não tem cura. O
tratamento evoluiu bastante nas
últimas décadas e visa minimizar o impacto da doença nos órgãos mais atingidos. Os principais objetivos são a educação
do paciente e sua família, a prevenção, a deteção e o tratamento precoce de complicações
broncopulmonares, digestivas,
otorrinolaringológicas ... A manutenção da função respiratória
e de um bom estado nutricional
resultam numa melhoria da
qualidade de vida e do prognóstico da doença. O transplante
pulmonar é o último recurso,
quando a doença progrediu

muito e os pulmões já não podem desempenhar a sua função.
Os progressos na investigação,
nomeadamente nos medicamentos moduladores da CFTR,
que corrigem a doença a nível
da proteína defeituosa CFTR,
representam um avanço muito
importante no tratamento da FQ
e poderão alterar a progressão
da doença de forma muito significativa.
A FQ, uma das doenças genéticas mais comuns, ainda é pouco conhecida. O diagnóstico
precoce e o tratamento adequado são primordiais de forma a
propiciar uma vida mais longa e
de boa qualidade. A possibilidade do diagnóstico precoce através do rastreio neonatal tem
contribuído consideravelmente
para um melhor controlo da
doença. Os avanços recentes na
área da investigação são promissores em termos de futuro.
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Opinião
Ideias

ANTÓNIO FERRAZ Professor da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho

O “paradoxo da poupança” em tempo de pandemia

A

teoria económica tradicional refere que uma economia em situação de “normalidade” (sem
recessões económicas profundas) se caraterizar em termos de comportamento das
famílias quanto ao consumo de bens e
serviços e quanto a poupança: (a) por, em
ciclos expansionistas com o aumento da
produção, emprego e rendimento as famílias tenderem a aumentar quer o consumo
ao permitir melhorar o seu estilo de vida,
quer a poupança devido ao “motivo de
precaução”, ou seja, recursos para acautelar o futuro por súbitas e inesperadas quebras de rendimento, problemas de saúde,
questões familiares, dificuldades financeiras na educação dos filhos e na velhice, etc.; (b) por, em ciclos recessivos com
a baixa da produção, emprego e rendimento as famílias passarem a ter uma
maior predisposição em reduzir a sua
poupança visando manter o mais possível
o seu estilo de vida anterior.
Mas, será que a narrativa acima se aplica a realidade atual de profunda crise sanitária e económica? A resposta é não,
porque está-se perante uma situação “fora
da normalidade” onde os comportamentos das famílias se modificam de forma
significativa. Recorrendo ao caso português pode-se verificar que a taxa de poupança das famílias aumentou em tempo
de pandemia, quer dizer, em contraciclo,
num contexto de profunda crise sanitária
e económica. Por sua vez, atente-se que
historicamente tem sido quase uma constante as famílias portuguesas registarem
uma das mais baixas taxas de poupança
quando em comparação com o sucedido
na União Europeia (UE-27) e na Zona
Euro (UE-19). Um exemplo concreto, no
ano de 2018, o Eurostat refere que a taxa
de poupança das famílias portuguesas foi
de apenas 7,1% do seu rendimento disponível em comparação com 12,5% da UE19 e 11,7% da UE-27. O Luxemburgo
com 21,9% e Alemanha com 19,1% fo-
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ram os países europeus com maiores taxas de poupança das famílias. Observese, por fim, que antes da adesão de Portugal à moeda única no início dos anos
2000, as taxas de poupança das famílias
portuguesas se situavam acima dos 20%
do seu rendimento disponível!
Chegado a este ponto pode-se perguntar
sobre o que tem sucedido no comportamento das famílias portuguesas em contexto de profunda crise sanitária, económica? Ora, ao contrário do preconizado
pela teoria económica tradicional as famílias portuguesas, sobretudo, quanto aos
agregados familiares que não sofreram
reduções de rendimento em virtude de
despedimento, “lay-off” ou redução de
atividade, etc., passaram a aumentar as
suas poupanças (e a reduzir o seu consumo presente) que atingiram mesmo valores máximos no atual contexto (o que
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ceira de 2007/2008), embora continuando
a ser a poupança das famílias portuguesas
inferior a da média da UE-27. Em concreto, segundo o INE no 2º trimestre de
2020, a taxa de poupança das famílias
portuguesas subiu para 10,6% do seu rendimento disponível (7,5% no trimestre
anterior) muito à custa da baixa de 3,7%
do consumo presente das famílias. Entretanto, no mesmo período, a taxa de poupança das famílias europeias em termos
da média da UE-27 foi bem mais elevada
de 24,6%.
Por fim, eis duas questões-chave:
(1) Quais os motivos explicativos dessa
maior poupança das famílias num contexto de profunda crise sanitária e económica?
(2) Quais os efeitos económicos esperados de uma maior poupança das famílias?
Estaremos perante o fenómeno designado
por “Paradoxo da Poupança” descrito por
J. M. Keynes na sua obra-mestra “A TeoCORPO REDACTORIAL redaccao@correiodominho.pt
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ria do Emprego, do Juro e da Moeda,
1936?
(1) Para além do “motivo de precaução”
já referenciado devido ao clima de grande
incerteza em que vivemos, temos de considerar mais dois outros motivos importantes e específicos do momento presente
de crise sanitária e económica, a saber:
(a) a redução dos incentivos ao consumo
presente (que passaram a se restringir aos
bens essenciais) em resultado do confinamento e das restrições sanitárias que induziram em cortes a nível das refeições
na restauração, das idas aos centros comerciais, das viagens, do entretenimento,
do vestuário, etc. Na verdade, está-se aqui
perante uma autêntica “poupança forçada
ou involuntária”, dado que as famílias
que queriam (e podiam) consumir mais
ficaram impedidas de o fazer; (b) a alteração de estilo de vida das famílias com o
refrear do consumo presente fruto de uma
mais baixa atividade fora de casa. Aliás,
será, assim, de esperar a manutenção de
uma tendência mais ou menos duradoura
para existir uma maior poupança das famílias no futuro.
(2) Sendo o consumo das famílias um
dos principais motores da atividade económica acontece que se as famílias continuarem a poupar mais e, logo, a consumirem menos no presente, então, a desejada
recuperação económica será mais ou menos lenta do que o esperado. Por sua vez,
está-se na verdade perante o fenómeno
designado por “Paradoxo da Poupança”,
quer dizer, em contexto de profunda crise
sanitária e económica uma maior poupança das famílias (uma atitude virtuosa a nível privado) se extensível a grande maioria das famílias implicaria em um menor
consumo presente e, logo, numa recuperação económica mais ou menos lenta,
não desejável. Ou, parafraseando o renomado economista J.M. Keynes: em situação de profunda crise económica “virtudes privadas, estupidez social”.
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Opinião
Voz aos Enfermeiros

HUMBERTO DOMINGUES Enfermeiro Especialista em Saúde Comunitária

Enfermeiros não falharão nem faltarão à chamada!

E

stamos a viver dias muito difíceis! Parece que nada joga a favor da Sociedade. Os números
Covid-19, apesar de avassaladores, já não
surpreendem, principalmente os mais
atentos, por tudo o que não se planeou ou
preveniu.
Sejam as Unidades Hospitalares, sejam
as Estruturas Residenciais Para Idosos
(ERPI), ou Lares ou Centros de Dia, vivem momentos aflitivos. As Unidades de
Cuidados Intensivos (UCIs) estão à beira
de esgotar (se não esgotaram já) as suas
capacidades. Quase não há camas disponíveis. Tranformam-se Blocos Operatórios (BO) em UCIs, Serviços de Medicina
em Unidades de Internamento Covid.
Voltam-se a montar estruturas de retaguarda e hospitais de campanha. Mas os
Profissionais de Saúde são os mesmos,
escassos, esgotados, desmotivados e muitos sem ainda terem gozado férias no presente ano, desde Março-2020 e com turnos acumulados de 10, 12 e até 16 horas
seguidas, nomeadamente os Enfermeiros.
O Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António
Costa, fala permanentemente em abrir ca-

mas de cuidados intensivos e contratar
Enfermeiros e Médicos “Intensivistas”.
Mas como é possível? Como já escrevi, O
Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa,
já várias vezes falou nos Enfermeiros e
particularmente dos “Enfermeiros Intensivistas”. E falou com uma ligeireza tal,
na contratação destes Enfermeiros, como
se abundassem e se fosse ao mercado e
pronto, resolvia a questão, contratando e
trazendo estes Enfermeiros. Mas não!
Não é assim tão fácil e não estão disponíveis “Enfermeiros Intensivistas”! Sr. Primeiro-Ministro, os “Enfermeiros Intensivistas”, tal como das outras especialidades, depois de terminada a licenciatura,
demoram muitos anos a adquirir formação, experiência, sabedoria e evidência
científica e excelência neste exigente trabalho, que é cuidar de pessoas. Não se
formam Enfermeiros Intensivistas com
15 dias ou 1 mês de experiência. Esta é a
realidade nua e crua!
A aflição é grande, os recursos são finitos e o autoritarismo e a prepotência associados à ignorância, vagueiam por aí. Vejam, segundo a própria e a imprensa, ao

#

que sujeitaram uma Enfermeira, que no
desespero e impotência, teve de recorrer
às redes sociais para se queixar e tornar
público as anormalidades e desconformidades gritantes que reinavam na instituição onde trabalha.
Neste “Ano Internacional do Enfermeiro”, a “Pandemia Covid-19” veio colocar
um grande desafio a estes Profissionais.
Apesar da tentativa permanente e negacionista vincada em muitas posições, atitudes e comportamentos dos nossos Governantes – Presidente da República,
Primeiro Ministro, Ministra da Saúde e
Deputados – os Enfermeiros são a sustentação dos Serviços, das Unidades e Instituições de Saúde. É uma evidência! E esta “Pandemia” neste ano “especial” veio
provar mesmo isso.
Hoje, apesar desta evidência e da necessidade que é manifesta e constatada todos
os dias, em Portugal os sucessivos governos têm vindo a prejudicar os Enfermeiros, com particular ênfase, os governos
socialistas, que destruíram a Carreira de
Enfermagem e que negaram, quase até ao
limite, a necessidade do reconhecimento

dos “Enfermeiros Especialistas”. E hoje,
são estes socialistas no governo, os mesmos de outrora, que prometem e precisam
de contratar esses mesmos especialistas.
Ironia do destino!
O momento é difícil, exige decisões estruturadas, pensadas uniformes e exequíveis. Estas medidas não podem ser avulsas e ao sabor de alguns. Apesar de
esgotados, cansados e desmotivados, os
Enfermeiros nunca deixarão de tratar, cuidar, ouvir e escutar os Cidadãos doentes,
seja numa unidade hospitalar, num lar ou
no domicílio. Os Enfermeiros não falharão nem faltarão à chamada, mas também
não se vergarão, nem renunciarão aos
seus princípios éticos e deontológicos,
perante ofertas insultuosas de vouchers
ou cabazes, como parece, passarem a estar na moda. Nunca deixarão “ninguém
sozinho”, por muitas injúrias, insultos e
desvalorização que façam ou tentem fazer. Porque o Enfermeiro, tal como escreveu o Colega Fernando Dias, “não só te
dá o primeiro colo como te dá, também, o
último olhar, quando todos ou outros já
foram embora”.

leituras

O equilíbrio do Poder

O Instituto

Mulheres da minha alma

Dos autores do bestseller internacional ‘Porque Falham
as Nações’, uma nova obra
crucial que responde à pergunta “porque floresce a liberdade em alguns Estados
mas é presa do autoritarismo e
da anarquia noutros?” e que
nos explica como podemos
preservar a liberdade, apesar
das novas ameaças que pesam
sobre ela. Em ‘Porque Falham
as Nações’, Acemoglu e Robinson demonstraram
que a ascensão e a queda dos países dependem não
da cultura, geografia ou acaso, mas do poder das instituições. No presente livro, constroem uma nova
teoria sobre a liberdade e as formas de a alcançar,
recorrendo a numerosos exemplos, tanto da atualidade como de vários períodos da história mundial.

A meio da noite, na casa de
uma rua tranquila de Minneapolis, intrusos matam silenciosamente os pais de Luke Ellis e levam-no numa carrinha preta. A operação demora menos de dois minutos.
Luke vai acordar no Instituto,
num quarto parecido com o
dele mas sem janela. E há outras portas que fecham outras
crianças com talentos especiais, telecinesia e telepatia – e que ali chegaram da
mesma maneira que Luke: Kalisha, Nick, George,
Iris e Avery Dixon. Todos eles estão na Metade da
Frente. Luke fica a saber que há outros na Metade de
Trás, de onde nunca se volta. Na mais sinistra das
instituições, a diretora, a senhora Sigsby, e a sua
equipa dedicam-se impiedosamente a extrair dessas
crianças a força de seus dons paranormais...

Temas como a violência contra as mulheres, o movimento
#metoo, as revoltas sociais no
Chile e a pandemia do novo
coronavírus são incluídos
neste exercício de memória
que a transporta numa emocionante viagem desde a infância até aos dias de hoje, ao
longo de uma intensa e interessante reflexão sobre as mulheres mais marcantes da sua
vida. Recorda essas figuras incontornáveis, como
Panchita, Paula e a agente literária Carmen Balcells,
cuja ausência chora ainda hoje; escritoras de nomeada, como Margaret Atwood; jovens artistas; mulheres anónimas que sofrem na pele a violência de
género e, com dignidade e coragem, se levantam e
avançam. Todas elas a inspiram e a acompanham ao
longo da vida: as mulheres da sua alma.

O Instituto | Stephen King | Bertrand Editora

Mulheres da minha Alma | Isabel Allende | Círculo Leitores

O equilíbrio do Poder
| Daron Acemoglu e James A. Robinson | Círculo Leitores
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§AF Braga

Darque Kayak Clube recebe
voto de louvor do Município

Mapa de castigos
Jogador do Antas FC castigado
em quatro jogos de suspensão

EQUIPA MINHOTA foi congratulada pela Câmara Municipal de Viana do Castelo pela conquista
do título de tetracampeão nacional de slalom e pelos dois títulos de campeão nacional.
CANOAGEM
| Fábio Moreira |

Em reunião camarária, a Câmara Municipal de Viana do Castelo voltou a aprovar
um voto de louvor por unanimidade à
Darque Kayak Clube nesta época desportiva.
O feito da conquista pela quarta vez consecutiva do Campeonato Nacional de Esperanças de Slalom, por clubes, não passou despercebido aos vereadores da
Câmara Municipal que decidiram atribuir
um voto de louvor a este clube de Viana
do Castelo.
Mas o voto de louvor não ficou só pela
conquista deste título. Compreendeu também o facto de os atletas deste clube sediado em Darque terem conquistado, no
mesmo dia, mais dois títulos de campeão
nacional, juntamente com 13 classificações de vice-campeões nacionais, fazendo assim um total de 26 medalhas nacionais conquistadas obtidos no Campeonato
Nacional de Esperanças de Slalom e na
Fase Nacional de Slalom das Primeiras
Pagaiadas que decorreram no mesmo dia
e no mesmo local no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho.

DKC

Darque Kayak Clube recebeu o voto de louvor da Câmara Municipal de Viana do Castelo

Recorde-se ainda que o atleta João Fernandes da Darque Kayak Clube e o clube
vianense já tinham sido objecto de voto
de louvor por parte do município neste
mesmo ano, graças à conquista do titulo

§modalidades
Futsal

§andebol
Hóquei em Patins

SC Braga/AAUM
Dérbi minhoto a brindar
visita reduto do último a 10.ª jornada da I Divisão
classificado Sanjoanense de hóquei em patins
Os Guerreiros do Minho visitam, durante a manhã de hoje, a casa do último classificado na I
Divisão Nacional de futsal, o Dínamo Sanjoanense, num jogo a contar para a 10.ª jornada
do campeonato.
De recordar que, o SC Braga/AAUM ocupa,
neste momento, a 7.ª posição na tabela com
sete pontos em seis jogos, depois de ter obtido
triunfos frente a Modicus e Caxinas e um empate com os Leões Porto Salvo. Já a equipa
Sanjoanense ocupa a última posição com apenas um ponto, graças a um empate com o Burinhosa.
Já os vimaranenses do Candoso não vão a jogo
esta semana, depois do confronto com o Quinta de Lombos ter sido adiado.

de campeão nacional de velocidade de
paracanoagem, e pelo facto de o clube da
freguesia de Darque ter sido a equipa que
mais atletas de paracanoagem levou a essa competição nacional.

O confronto entre o Antas FC e o AD Gondifelos
fez muitas cabeças ferverem. O jogador do Antas FC, Orlando Peixoto, recebeu quatro jogos
de suspensão. Do outro lado, Leonel Pires, jogador do AD Gondifelos, vai falhar a próxima
jornada por suspensão e o delegado da equipa, Artur Pereira, foi suspenso por 15 dias e terá de pagar uma multa de 15 euros.
Em destaque por maus motivos, está também
o encontro entre Os Sandinenses B e o GD Souto Gondomar. Miguel Lopes, jogador da equipa B dos Sandinenses, falhará o próximo jogo
por suspensão, enquanto que Tiago Martins
do Souto Gondomar recebeu três jogos de castigo.
Também a equipa do AC Gonça foi uma das
mais castigadas desta semana, com o delegado da equipa, José Rodrigues, a ser castigado
com dez dias de suspensão e a ter de pagar 50
euros de multa. Para além disso, também o jogador Pedro Fernandes ficará de fora das opções do técnico do AC Gonça nos próximos dois
jogos.
Por sua vez, a AD Esposende também terá de
abrir os ‘cordões à bolsa’ e pagar 75 euros de
multa, devido a acontecimentos decorridos no
encontro com o CF Os Ceramistas.
De notar ainda que, Edgar Loureiro (AFC Martim), Bruno Rocha (GFC Pousa), Pedro Leite
(GCD Regadas), Sérgio Costa (Operário FC), Pedro Lima (AD Carreira), Miguel Lopes (GCDR
Lanhas) e Gabriel Araújo (GRCD Candoso S.Tiago) vão todos falhar a próxima jornada dos
campeonatos distritais da AF Braga, depois de
terem recebido suspensão de um jogo na jornada do último fim-de-semana de competição
da AF Braga.

Arranca hoje a 10.ª jornada da I Divisão Nacional de hóquei em patins. Numa jornada marcada pelo adiamento de vários encontros
(Sporting CP-AD Valongo; SL Benfica-Famalicense AC; AD Sanjoanense-OC Barcelos), o
grande destaque prende-se com o dérbi minhoto que vai opor Riba d’Ave HC e Juventude
de Viana. Os minhotos entram em campo durante a manhã de hoje e estão separados por
apenas dois pontos. O Riba d’Ave HC ocupa a
última posição da prova com seis pontos, enquanto que os vianenses surgem em 9.º lugar
com oito pontos.
Por sua vez, o HC Braga visita amanhã o reduto
do HC Tigres, num jogo importantíssimo para
as contas da manutenção no campeonato.

11.ª Jornada

ABC BRAGA 25

ABC resgata empate na
recepção ao Póvoa (25-25)

Sebastian Gutierrez (4), Gonçalo Guimarães, Pedrag
Rodic (5), Arsenashvili Erekle (4), Carlos Oliveira,
Andre Jose (3), Mihai Cican, Rui Baptista (5), Hugo
Manso, Tomás Teles (1), André Rei (2), Diogo Silva,
João Fernandes (1) e Claudio Silva.
Treinador: Jorge Rito.

Depois de uma primeira parte de bom nivel,
ontem à noite, no Pavilhão Flávio Sá Leite, a
equipa do ABC não conseguiu dar o melhor sePÓVOA AC 25
guimento no segundo tempo e consentiu um
Alexandre Magalhães, Vasco Areias (4), Tiago
empate frente à equioa do Póvoa. Melhor, ainRodrigues, José Gomes, André Caldas (1), Pedro
da foi a tempo de conseguir uma igualdade,
Cruz (1), Humberto Gomes, Rui Lourenço, João
depois de ter andado praticamente toda a seSantos, José Rolo (1), Rares Fodorean (1), Alan Silva
gunda parte a correr atrás do prejuízo. Os co(9), António Ventura (1), Roberto Ferreira, Tiago
mandados de Jorge Rito chegaram ao intervalo
Teixeira e Manuel Lima (7).
a vencer por 17-15, mas um parcial de 0-5 no
Treinador: Jorge Carvalho.
início do segundo tempo deixou os poveiros por
cima do marcador, situação que foram manÁrbitros: Alberto Alves e Jorge Fernandes.
tendo durante quase toda a etapa complemenAo intervalo: 17-15
tar.
Pavilhão Flávio Sá Leite
Ainda assim, a reacção minhota nos últimos
minutos foi determinante para conseguir ainda
resgatar uma igualdade. Com este resultado, os minhotos passam a somar 23 pontos e estão no
quarto lugar. No outro jogo de ontem, o Benfica venceu na visita a Setúbal por 28-20.
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ID:124391044-75 -

269.000€

C.E.:(B) Moradia Individual T5 em Caldelas,
Amares - terreno com 3.180 m2.
Marque já a sua visita!

ID:124391035-26 -

89.000 €

C.E.:(D) Apartamento T1 em Maximinos.
Com elevador, próximo da Bosch.
Excelente para investimento.

ID:124391022-75 -

105.000 €

C.E.:(E) Excelente apartamento T2,
com áreas fantásticas e vistas desafogadas,
no centro da cidade
junto ao Centro de Saúde do Carandá.

ID:124391035-25 -

189.000 €

C.E.:(D) Apartamento T2 (São Lázaro)
no centro da cidade, com 110 m2, totalmente
remodelado, mobilado e equipado.
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

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

AM EMBALAGENS
PRECISA

FUNCIONÁRIA/O ADMINISTRATIVA
A IW Enterprise, Empresa Portuguesa de referência no setor
da Engenharia e Construção está a contratar:

912 662 905

PEDREIRO

EDITAL

• De preferência com experiência em assentamento de cerâmicos;

APLICADOR DE PLADUR
• Experiência sólida em aplicação de pladur e emassamento;

AJUDANTE DE PEDREIRO / PLADUR
PREFERÊNCIA DA ZONA DE BARCELOS
CV para: info@iw-enterprise.com ou 253 117 081 / 915 591 288

COMPRO!!!
Imóveis, Automóveis,
Ouro/Prata,
Antiguidades...
Tlm. 967 200 625

ALUGAMOS
ESCRITÓRIO
CENTRO
DE BRAGA
Tel. 969 354 994
964 225 635

Email:
investimentos.imogold@gmail.com

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

Favor ligar: 927 562 704

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

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

POSSIBILIDADE DE VENDA COM OPÇÃO DE COMPRA!
MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO...
Rua dos Pedreiros n.º27 e 29,
Parque Industrial das 7 Fontes 4710-553 Braga
Ligue já: 967200625 ou 253615311 statusmoneylda@gmail.com
STATUSMONEY... Porque dinheiro não é problema...
É a solução!!

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

ARRENDA-SE
antenaminho.pt

106.0 FM

Município de Vieira do Minho

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

ENG.° ANTÓNIO CARDOSO BARBOSA, Presidente da
Câmara Municipal de Vieira do Minho, FAZ PÚBLICO que,
nos termos de deliberação da Câmara Municipal de Vieira
do Minho do passado dia trinta de outubro (NIPG 9566/20),
vai ser levada a efeito HASTA PÚBLICA PARA VENDA DE
PRÉDIO RÚSTICO do domínio privado municipal, denominado “Leira do Paradelo”, sito no Iugar de Aldeia da freguesia de Salamonde deste município, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 679, com o valor patrimonial tributário de 19,07€, descrito na conservatória do registo predial de Vieira do Minho sob o número 464.
- Preço base: € 4.000,00 (quatro mil euros);
- Lances: € 50,00 (cinquenta euros);
- Comissão: Presidente: Eng.° Nuno Cota; Vogais: Dra
lsilda Domingues e Dra. Susana Francisco; Vogal suplente: Técnico Superior, Emanuel Calisto .
- Praça:
a) Local: Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município;
b) Data e hora: 26 de novembro, pelas 09.30 horas;
c) A praça inicia-se com a licitação a partir do valor base
da venda anunciado;
d) A licitação termina quando o presidente da comissão
tiver anunciado por três vezes o lanço mais elevado e
este não for coberto.
- Adjudicação:
a) Terminada a licitação, a comissão adjudica provisoriamente o imóvel a quem tenha oferecido o preço mais
elevado, reservando-se a Câmara Municipal, ponderado
o interesse público ou o direito de qualquer legítimo
interessado, de não adjudicação do referido prédio ao
arrematante final;
b) No fim da praça, é elaborado o respetivo auto de arrematação, assinado pelos membros da comissão e pelo
adjudicatário provisório.
- Pagamento: Não será exigido o pagamento de qualquer caução no ato da Hasta Pública, sendo a totalidade
do preço pago no ato da escritura de compra e venda a
efetuar em hora e data a acordar com o arrematante.
Paços do Município de Vieira do Minho,
12 de novembro de 2020
O Presidente da Câmara
(Eng.° António Cardoso Barbosa)
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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 21 de Novembro 2020

Publicidade 29
www.vciautomoveis.pt

LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA

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

BMW x3 2.0d - 184cv-2013
204052Kms - 21.650€

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€

RENAULT CLIO 1.2 16V GASOLINA
ANO 2001 - 2.200€

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

--

Kia Venga 1.4 Cvvt ISG Ecodynamics
2010 - Gasolina - €6.900ou €120/mês

Skoda Roomster 1.2 HTP Sport
2008 - Gasolina - €5.350 ou €99/mês

Ford C-Max 1.6 Tdci Titanium
2008 - Diesel - €6.500 ou €119/mês

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

correiodominho.pt 1 de Setembro 2016
30
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Agenda
Palavras Cruzadas

Publicidade

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

1
2
3
4

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

07:29 Hora do Conto
07:34 Explorador
07:49 Radar XS
08:00 Bom Dia Portugal
10:07 O Clã dos Cachalotes
11:00 Aqui Portugal
13:00 Jornal da Tarde
14:15 Voz do Cidadão
14:41 Aqui Portugal
19:09 O Preço Certo
19:59 Telejornal
21:00 Quem Quer Ser Milionário
- Alta Pressão
22:17 Conta-me Como Foi
23:06 The Voice Portugal
As Equipas
00:17 I Love Portugal
02:19 Jogos de Guerra

15:00
16:53
17:21
17:49
18:41
19:10
19:40
20:17
20:58
21:30
21:50
22:06
22:16
23:28
00:12
01:42
02:15
03:13

Desporto 2
Eco-Lógica
Biosfera
As Caraíbas Escondidas
Com Joanna Lumley
Faça Chuva Faça Sol
Saber Sabe Bem
Sons de Nova Iorque: Bilal
Corrida Ecológica
Irresponsável
Jornal 2
Página 2
Folha de Sala
Wu Wei - Yoann Bourgeois
The Art Of Losing
A Balada da Praia Dos Cães
Sons de Nova Iorque: Bilal
José Augusto França
Liberdade Cor de Homem
Euronews

TVI

SIC
07:15
07:45
09:00
12:00
13:00
14:15
15:00
15:45
17:45
20:00
21:30
22:30
23:30

Os Guardiões da Galáxia
Uma Aventura
Olhó Baião!
Nosso Mundo
Primeiro Jornal
Alta Definição
E-Especial
Cinema Paraíso
Cinema
Jornal da Noite
Terra Nossa
Terra Brava
O Noivo é Que Sabe
A Semana
01:45 Cinema

05:45
06:15
07:00
07:45
10:00
12:00
13:00
14:15
19:57
21:00
23:00
00:30
02:15
02:30

Os Batanetes
Detective Maravilhas
Campeões e Detectives
Diário da Manhã
Inspetor Max
Querido, Mudei A Casa!
Jornal da Uma
Em Família
Jornal das 8
Taça de Portugal
Paredes X Benfica
Mental Samurai
Big Brother - A Revolução
Semana
Gti
A Outra

Publicidade

5
6
7
8
9
10
11

HORIZONTAIS: 1 – lanterna; frente. 2 - aparelhar; fabrique.
3 - desrespeitoso. 4 - braços; espesso. 5 - piada; demover.
6 - picar. 7 - agente; motivo. 8 - ordem; esburaca. 9 - convivência. 10 - cheiro; prudência. 11 - ousar; dinheiro.
VERTICAIS: 1 – agouros; sequioso. 2 - ainda; base. 3 - roseiral; delicadezas. 4 - pedes; colocara. 5 - indicar.
6 - ziguezaguear. 7 - destruir.8 - apaziguar; bagagem.
9 - contorno; gritar. 10 - sabres; trigueiro. 11 - arrabaldes;
partes.

Sudoku
AV. DA LIBERDADE, N.º 610
4710-249 BRAGA
tlf. 253 218 780
fax 253 616 923

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

3

6

9

4

1
7

labhilariolima@mail.telepac.pt

3

4

FARMÁCIAS

9
CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

Rua José Alves Leite, 36

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Praça Guilherme de Abreu, 61

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
CUNHA T. 253 884 180

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

FAFE
ALBARELOS T. 253 498 123

ARCOS DE VALDEVEZ
TORRES T. 258 529 150

PONTE DE LIMA
MISERICÓRDIA T. 258 941 131

R. José Ribeiro Vieira de Castro, 368

Av. Dr. Jose Osvaldo Laranjeira Rod Gomes

R. da Matriz. 14

VILA NOVA DE FAMALICÃO
NOGUEIRA T. 252 310 607

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
SÃO DOMINGOS T. 258 822 699

Av. Mal. Humberto Delgado, 87

Praça Conselheiro Silva Torres

Largo de São Domingos 54

GUIMARÃES
DA PRAÇA T. 253 523 167

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

Rua Doutor Sebastião Matos, 98

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

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

PÓVOA DE LANHOSO
MATOS VIEIRA T. 253 631 273
Praça Eng. Armando Rodrigues, 206

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

R. Paio Galvão, 28

Rua de Galvão s/n

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
CODEÇO SUCR T. 251565821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Urbanização Quinta das Andorinhas, Lj 9

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

1
7

8

7

5

9
3

7

8
3

5

4

9
8

antenaminho.pt

106.0 FM

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - farol; cara, 2 - apor; teça. 3 - desacatador. 4 - asas; ramoso. 5 - sal; calar. 6 - bicar.
7 - motor; mor. 8 - edital; fura. 9 - camaradagem. 10 - odor; tino. 11 - osar; boros.
Verticais: 1 – fadas; seco. 2 - apesar; dado. 3 - rosal; mimos. 4 - oras; botara. 5 - citar. 6 - caracolar. 7 - talar. 8 - atamar; fato. 9 - redor; mugir. 10 - aços; moreno. 11 - aros; ramos.

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

5

6

correiodominho.pt 21
19 de
de Novembro
Novembro 2020
2020
correiodominho.pt

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

925 751 527

Publicidade 31
Publicidade

JOGOS

MINHA
1º VEZ

Segunda 16/11/20

em Braga
Gabriela cravo
e canela
25 anos boa
como o milho.

964 131 762

Sorteio 46/2020

49 597
2.º Prémio 56 233
3.º Prémio 29 021

Insólitos

1.º Prémio

Neste café é absolutamente
proibido falar sobre a Covid-19

Menino de 12 anos salva a vida
a homem com ataque cardíaco

Um pequeno café-bar em Roma, Itália, está a
dar que falar após a proprietária ter imposto
uma regra insólita no estabelecimento: é
proibido qualquer conversa sobre a
pandemia de Covid-19 no Feeling Bar. A ‘lei’
está escrita e colocada por cima do balcão,
visível assim que se entra no espaço.
Ao La Vanguardia, Cristina Mattioli explica
que se cansou de ouvir, durante todo o dia, o
mesmo assunto. "Percebi que os meus
clientes só falavam do novo coronavírus, por
isso bani o tema", afirma. No café, pode
encontrar sugestões de outros temas de
conversa: "Temas da actualidade, mexericos
sobre celebridades, o vencedor da edição
corrente do Big Brother, História ou
conhecimento geral".

Um menino francês de 12 anos, que ia para a
escola, salvou a vida de um homem que teve
um ataque cardíaco num autocarro da rede
pública de transportes, em Côtes-d'Armor.
O jovem Paul Jullien de Pommerol seguia,
esta terça-feira, para mais um dia no colégio
Saint-Quay-Portrieux, quando ouviu outro
passageiro, um homem de 52 anos, sentado
a pouca distância de si, a pedir ajuda.
"Ouvi-o a dizer com muita clareza ‘Estou a
ter um ataque cardíaco, chamem os
bombeiros. Vi-o pelo canto do olho a fechar
os olhos, inclinar-se para a frente e deixar
cair a cabeça sobre os braços", relatou o
rapaz ao Ouest France.
As crianças e os poucos adultos que seguiam
no autocarro não reagiram...

Michelle
Silver
A loira conhecida por
diversos trabalhos
fotográficos ousados,
publicou uma foto na
Jamaica e referiu: “a
sentir tudo”. Michelle
Silver encontrava-se
num momento de
meditação.

Terça 17/11/20

Sorteio 92/2020

16 19 25 30 44
*2 *6
Quarta 18/11/20

Sorteio 93/2020

1 15 21 26 27
+6
Quinta 19/11/20

Sorteio 47/2020

67 725
689
3.º Prémio 24 570
4.º Prémio 62 357
Terminação 5
Série sorteada 3.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 39

Sexta 20/11/20

Sorteio 93/2020

28 29 39 48 50
*5 *7

Sorteio 47/2020

DSL 34847
Sábado 14/11/20

Sorteio 92/2020

1 12 38 39 40
+ 11

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: 9 de Espadas, que
significa Mau Pressentimento,
Angústia.
Amor: Fase conturbada no amor.
Com calma supera tudo.
Saúde: Combata a angústia saindo
com os seus amigos. Evite isolar-se.
Dinheiro: Período de alguma
instabilidade financeira. Tudo se
resolverá.
Números da Sorte:
1, 2, 17, 22, 24, 39
Touro
Carta do Dia: 2 de Paus, que
significa Perda de Oportunidades.
Amor: Poderá ser surpreendida por
alguém que conhece há pouco
tempo. Entregue-se.
Saúde: Dê atenção à sua imagem.
Cuide de si e sinta-se melhor.
Dinheiro: Fique atenta a uma nova
oportunidade de trabalho.
Números da Sorte:
14, 16, 21, 25, 32, 39
Gémeos
Carta do Dia: 6 de Ouros, que
significa Generosidade.
Amor: Seja mais compreensiva com
o seu par. A confiança trabalha-se.
Saúde: Evite tomar bebidas
alcoólicas. Dê descanso ao fígado.
Dinheiro: Gaste dinheiro em algo que
a deixe feliz. Seja generosa consigo.
Números da Sorte:
7, 18, 21, 22, 36, 45
Caranguejo
Carta do Dia: Rei de Ouros, que
significa Inteligente, Prático.
Amor: Ouça o conselho que um
familiar tem para lhe dar. Só quer o
seu bem.
Saúde: Irá sentir-se com muita
energia. Continue a cuidar de si.
Dinheiro: Boa fase para investir o
seu dinheiro. Pode ter bom retorno.
Números da Sorte:
9, 17, 23, 25, 29, 32
Leão
Carta do Dia: Valete de Espadas, que
significa Vigilante e Atento. Amor:
Uma nova amizade ou uma relação
mais séria podem estar no horizonte.
Fique atento.
Saúde: Evite uma vida sedentária.
Dance, caminhe. O importante é que
se mexa.
Dinheiro: Atenção aos novos
negócios. Aconselhe-se com que
sabe.
Números da Sorte:
9, 14, 16, 24, 35, 41
Virgem
Carta do Dia: 6 de Paus, que
significa Ganho
Amor: Seja mais compreensiva com
o seu par. Proteja a relação.
Saúde: Possíveis problemas de azia.
Coma bolachas de água e sal.
Dinheiro: Mantenha-se concentrada.
A sua carreira sairá a ganhar.
Números da Sorte:
9, 17, 25, 27, 29, 42

Balança
Carta do Dia: 8 de Paus, que
significa Rapidez.
Amor: Passe mais tempo com o seu
par. A relação amorosa sairá a
ganhar.
Saúde: Tome vitaminas para
fortalecer o cérebro.
Dinheiro: Possíveis ideias que lhe
darão muito lucro.
Números da Sorte:
1, 9, 10, 15, 29, 34
Escorpião
Carta do Dia: O Julgamento, que
significa Novo Ciclo de Vida.
Amor: Aprenda a perdoar-se a si
próprio. Ninguém é perfeito.
Saúde: Marque exames de rotina.
Vigie a saúde.
Dinheiro: Aposte em novas ideias.
Força! Imite a formiga e viverá sem
fadiga.
Números da Sorte:
17, 26, 32, 39, 45, 47
Sagitário
Carta do Dia: 10 de Espadas, que
significa Dor, Depressão, Escuridão
Amor: Mostre à sua família o quanto
é importante para si. Fortaleça os
laços.
Saúde: O seu sistema nervoso anda
alterado. Tente andar mais calmo.
Dinheiro: Período instável. Feche os
cordões à bolsa.
Números da Sorte:
8, 14, 15, 25, 38, 47
Capricórnio
Carta do Dia: A Justiça, que significa
Justiça.
Amor: Revele os seus sentimentos.
A sinceridade é sempre a melhor
opção.
Saúde: Cuidado com uma dor que
anda a incomodá-la. Procure o seu
médico.
Dinheiro: No trabalho, a justiça será
feita. Seja positiva.
Números da Sorte:
2, 18, 23, 34, 39, 45
Aquário
Carta do Dia: O Papa, que significa
Sabedoria.
Amor: Evite ser demasiado
reservado. Dê-se a conhecer aos
outros.
Saúde: Diminua o sal na preparação
das refeições. Mantenha a tensão
arterial controlada.
Dinheiro: Cuide da carteira com
sabedoria. É no poupar que está o
ganho.
Números da Sorte:
1, 9, 23, 35, 39, 46
Peixes
Carta do Dia: 8 de Ouros, que
significa Esforço Pessoal.
Amor: Uma antiga paixão pode
reaparecer. Faça um esforço e abra
bem os olhos.
Saúde: Vai sentir-se cheia de
energia. Aproveite para fazer mais
exercício. Mexa-se!
Dinheiro: Evite compensar uma
carência afetiva com gastos
desnecessários.
Números da Sorte:
5, 18, 19, 25. 38, 24

C
m
Guimarães

GNR detém dois
indivíduos por tráfico
de estupefacientes
Dois indivíduos, um homem de 36
anos, e uma mulher de 32, foram
detidos por tráfico de
estupefacientes em Guimarães, pelo
Comando Territorial de Braga,
através do Núcleo de Investigação
Criminal. A detenção ocorreu no
âmbito de uma investigação de
tráfico de estupefacientes a
decorrer há cerca de seis meses e os
militares realizaram duas buscas
domiciliárias e uma busca em
veículo, tendo apreendido 77 doses
de haxixe; 58 doses de heroína; 17
doses de cocaína; três doses de
canábis; 175 euros em numerário;
três computadores portáteis; quatro
telemóveis; um GPS; dois tablets e
uma balança.

Póvoa de Lanhoso

Misericórdia reforça
consultas e cirurgias
para 2021
O Provedor da Santa Casa da
Misericórdia da Póvoa de Lanhoso,
Humberto Carneiro assinou na
passada segunda-feira, na presença
do primeiro-ministro, António Costa
e da ministra da Saúde, Marta
Temido, mais uma adenda ao
Acordo de Cooperação já em vigor.
Esta adenda irá possibilitar uma
maior resposta ao nível das
consultas e cirurgias a realizar no
Hospital António Lopes, no âmbito
do acordo de CTH (Consulta a Tempo
e Horas) para o ano de2021,
respondendo de forma mais
eficiente às necessidades da
população da área de influência da
unidade hospitalar da Santa Casa.

Município povoense
investe 3,5 milhões
em iluminação LED
O Município da Póvoa de Lanhoso
deu início à substituição de
luminárias existentes na rede de
iluminação pública equipadas com
lâmpadas de descarga por
luminárias de tecnologia LED, por
todo o concelho. Este procedimento
deve estar concluído até janeiro de
2021, num investimento de
aproximadamente três milhões e
500 mil euros. A substituição das
luminárias por tecnologia LED vai
permitir a diminuição dos
consumos em cerca de 80 por cento.
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Braga

Câmara permite venda de farturas durante
o Natal para ajudar o sector

Amares

Primeiro livro infanto-juvenil
sobre ‘Variações’ é lançado hoje
O primeiro livro infanto-juvenil sobre o cantor António Variações vai
ser lançado hoje, às 11 horas, na Biblioteca Municipal de Amares, no
distrito de Braga. ‘Toninho, o Fantástico Variações’ tem autoria de Fabíola Lopes, ex-aluna da Universidade
do Minho. A obra assinala 75 anos
do nascimento do artista de Amares
e vai serapresentada pelo vereador
da Cultura, Isidro Araújo. Prevê-se
ainda momentos musicais de Rogério Braga.

Semana Europeia dos Resíduos

O Município de Braga vai permitir a ocupação de espaço público entre os próximos dias 28
de Novembro e 10 de Janeiro de 2020, para que os comerciantes do sector da venda de farturas possam desenvolver a sua actividade durante o período de Natal, com isenção total de
taxas e com o cumprimento das regras da Direcção-Geral de SAúde. O vereador João Rodrigues, que tutela o espaço público, diz que “esta é uma fase complicada para todos comerciantes e para aqueles que exercem actividades em nome individual”. “Já no São João despoletamos todos os procedimentos para assegurar que estas pessoas não ficariam sem os
seus rendimentos, tendo, inclusive, o modelo usado sido replicado por diversos municípios.
Agora, tendo em conta a importância da época de Natal, decidimos avançar com a atribuição de cinco lugares para venda de farturas em espaços privilegiados da cidade”, explica. Ao
todo serão disponibilizados cinco lugares de venda: no Campo das Hortas, no Campo da Vinha, na Avenida da Liberdade (em frente ao Liberdade Street Fashion), junto ao edifício dos
Granjinhos e nas imediações do Parque da Ponte.
Os lugares serão atribuídos por sorteio e todas as informações relativas ao mesmo podem
ser consultadas no site do Município de Braga e no do Balcão Único. Os interessados na ocupação de lugares durante período acima identificado poderão apresentar candidatura no
Balcão Único, no prazo de cinco dias úteis, após a divulgação do edital (de 20 a 26 de Novembro de 2020). O sorteio realizar-se-á no Salão Nobre dos Paços do Concelho, no próximo
dia 27, às 10 horas.

Braval assinala abrangência
de acções de sensibilização
A Braval é, pelo 6.º ano, coordenadora da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, que decorre de hoje até dia 29 na sua área de
abrangência. Estão a ser realizadas ao todo 54 acções (15% do total
a nível nacional), promovidas por 13 entidades, em três municípios.
Este número é “bastante lisonjeador num ano queé atípico, refere o
director executivo da Braval, Pedro Machado, destacando que o facto de ter conseguido mobilizar tantas pessoas para a problemática
da prevenção de resíduos, através da redução, reutilização e reciclagem, “é motivo de regozijo”.
Além da Braval, vão também realizar acções diversas sobre a temática dos ‘Resíduos Invisíveis’, o Município de Braga, Quinta Pedagógica de Braga, Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva e Casa do Conhecimento de Vila Verde, como entidades públicas, além das empresas
DST, Grupo JPM - Balanças Marques e XZ Consultores. A semana está
também a ser assinalada nas escolas: EB23 de Tadim, Conservatório
de Música Calouste Gulbenkian e EB23 Mosteiro e Cávado, em Braga, EB Monsenhor Elísio Araújo, Vila Verde e Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio, na Póvoa de Lanhoso.
Publicidade

Estado de Emergência renovado até 8 de Dezembro

Marcelo Rebelo de Sousa
pede contenção no próximo mês
O Presidente da República pediu ontem que haja a “convergência possível” no combate à
covid-19 e que os portugueses não se “dividam irremediavelmente” neste momento, dizendo que mais tarde não faltarão eleições para julgar responsáveis.
Numa comunicação ao país a partir do Palácio de Belém, em Lisboa, em que anunciou a renovação do estado de emergência até 8 de Dezembro, deixou um apelo aos portugueses:
“Continuem, como até agora, a ser solidários, num momento, num processo tão longo de
provação coletiva, assim confirmando a sua responsabilidade cívica e ética, e que se não dividam irreparavelmente entre os defensores vida e da saúde e os defensores da economia,
da sociedade e da cultura, entre os defensores da dureza sanitária e os defensores da abertura económica”.
“E que recusem a violência física na discussão democrática a favor e contra o que quer que
seja. E que partidos e parceiros sociais continuem a fazer a convergência possível. Há mais
do que tempo para se ajuizar de atos e autores, para demarcar campos e para apurar e julgar responsáveis. Não faltarão eleições para isso. Este tempo ainda é outro: o tempo de convergir no possível, mesmo discordando”, acrescentou.
O chefe de Estado considerou que “é natural que haja portugueses - e são muitos, e nas fases piores das pandemias como esta, são muitos mais - que criticam o que entendem ser
erros, omissões, avanços, recuos, ziguezagues”.

O SEU PARCEIRO DE INVESTIMENTO

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

