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Destaque

Reactivada retaguarda
distrital com 70 camas

HOTEL JOÃO PAULO II foi accionado como retaguarda distrital para receber
doentes Covid-19, estando preparado com recursos humanos e logísticos.
BRAGA
| Patrícia Sousa |

O Hotel João Paulo II, junto ao
Santuário do Sameiro, em Braga, foi reactivado esta segundafeira como unidade de retaguarda distrital para doentes Covid-19. “Com capacidade para
70 camas, a unidade está pronta
com recursos humanos e logísticos para acolher doentes”, anunciou ontem o presidente da Comissão Distrital de Protecção
Civil de Braga, Miguel Costa
Gomes.
“Neste momento, não estão as
70 camas activas, porque isso
vai depender da evolução daqui-

lo que são as retaguardas, mas
esta retaguarda distrital vai funcionar nesta fase como uma retaguarda de apoio aos hospitais”,
explicou o também presidente
da Câmara Municipal de Barcelos, referindo que “vão ser definidos critérios de alojamento para libertar os hospitais”.
Os doentes que precisem de retaguarda e algum acompanhamento médico, mas não precisem de internamento hospitalar
vão ser direccionados para o Hotel João Paulo II, permitindo “a
libertação de camas nos hospitais”.
A retaguarda distrital está “devidamente separada” em duas

alas: uma para os cidadãos que
têm necessidades maiores, que
possam estar acamados, e outra
ala para cidadãos com autonomia. “Este apoio é da responsabilidade da Administração Regional de Saúde (ARS) Norte e
da Segurança Social, cabendo à
Protecção Civil a disponibilidade das instalações e a questão logística (luz, água, telefone, detergentes...)”, explicou o autarca, esperando que esta retaguarda “não seja ocupada”.
O hotel já funcionou, na primeira vaga da Covid-19, como
unidade de retaguarda distrital,
tendo, entretanto, sido desactivado.

COVID-19
268,721
Casos Confirmados

RECUPERADOS

PORTUGAL

184,233 (+7,406)

+ 3,919 NOVOS CASOS

80,432 (-3,572)

Call-center vai aumentar
capacidade de reacção

139905
NORTE

O ministro da Administração Interna anunciou que a Autoridade
Nacional de Emergência e Protecção Civil vai estar envolvida
na programação do planeamento e distribuição das vacinas contra a covid-19.
Na cerimónia de tomada de posse do novo presidente da Autoridade Nacional de Emergência e
Proteção Civil, José Manuel
Duarte da Costa, Eduardo Cabrita
destacou o papel da ANEPC na
resposta à pandemia.

25949
CENTRO

91053
LISBOA
E VALE DO
TEJO

BARCELOS
| Patrícia Sousa |

O Município de Barcelos tem
instalado nos Paços do Concelho, em articulação com as autoridades de saúde, um call center
com seis pessoas, a funcionar de
segunda a sexta-feira, das 8 às
20 horas, prevendo-se o seu alargamento para o fim-de-semana.
Esta medida, que foi anunciada
ontem pelo presidente da Câmara Municipal de Barcelos, durante uma conferência de imprensa por videoconferência,
“vai permitir encurtar o tempo
de espera e aumentar a capacidade de reacção”.
Na última semana houve uma
“evolução considerável” do número de infectados (ver caixa ao
lado) e Miguel Costa Gomes lamenta, porque “é fruto de algum
facilitismo, mas também resultado de uma maior testagem”.
A propósito, o presidente da
autarquia adiantou que no Covid-Drive, instalado no Estádio

Cidade de Barcelos, já se realizaram mais de 1400 testes. “No
Covid-Drive também são testados os cidadãos que queiram fazer o teste voluntariamente, sendo que não recebe apenas munícipes de Barcelos”, informou.
Miguel Costa Gomes assumiu
que “os números são preocupantes”, por isso deixou o apelo:
“temos que continuar a fazer um
esforço para evitar os contactos
e cumprir as regras com rigor”.
Contrariando as notícias que
vêm a público sobre o alegado
abandono por parte do Serviço
Nacional de Saúde (SNS) de
doentes com outras patologias, o
presidente da câmara deixou
uma mensagem do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES)
Cávado III. “No período homólogo de Novembro do ano passado para este ano houve um aumento de 4% de consultas. Esta
é uma mensagem muito importante. Apesar das dificuldades,
as consultas estão a ser feitas
com regularidade”, confirmou.

+ números
Barcelos já registou 22
mortes provocadas
pela Covid-19 desde
Março, tratando-se
de pessoas com
“média etária elevada
e com outras doenças
associadas”, informou o
presidente da autarquia.
Na semana passada,
o concelho contabilizou
955 novos casos,
havendo ainda 2.365
cidadãos em vigilância
activa.
O presidente Miguel
Costa Gomes considera
que esta evolução deve
“preocupar a todos”,
confirmando
que da penúltima
semana com 569
infectados, o concelho
somou na semana
passada mais 995 casos.

CASOS ACTIVOS

Portugal
Proteção Civil vai estar
envolvida na
distribuição de vacinas

5320
ALENTEJO

Covid-drive já realizou mais de 1400 testes

MORTES
3,971 (+74)

4870
ALGARVE

796

828

MADEIRA

AÇORES

59,897,386

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 354,762 NOVOS CASOS

41,409,942

CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
FRANÇA
RÚSSIA

1,409,345

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

12,847,105 264,678 5,006,750 23,693
9,216,049 134,661 444,262 8,944
6,090,197 169,569 475,533 8,318
2,153,815 49,232 1,949,904 4,289
2,138,828 37,031 467,126 2,300

Mundo
Espanha com recorde de óbitos da segunda vaga
A Espanha registou ontem mais 537 mortes atribuídas à covid-19, um novo máximo diário de óbitos durante a segunda vaga da pandemia, passando o total de mortes para 43.668, segundo números divulgados pelo
Ministério da Saúde espanhol. As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 12.228 novos casos de covid-19.
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Barcelos mantém liderança distrital no
ranking de melhor eficiência financeira
BARCELOS continua a liderar o ranking distrital dos municípios com melhor eficiência financeira, de acordo com o Anuário
Financeiro dos Municípios Portugueses de 2019 ontem divulgado. Destacam-se ainda Famalicão, Guimarães e Esposende.
IPCA
| Marlene Cerqueira |

Barcelos mantém a liderança do
ranking distrital dos municípios
com melhor eficiência financeira, posicionando-se ainda no
11.º lugar a nível nacional no
ranking global dos municípios
de grande dimensão.
Segundo o Anuário Financeiro
dos Municípios Portugueses relativo a 2019, ontem divulgado,
apenas quatro municípios do
distrito de Braga estão entre os
cem melhores do país a nível de
eficiência financeira: Barcelos,
Famalicão, Guimarães e Esposende.
O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses é um trabalho conjunto entre a Ordem dos
Contabilistas
Certificados
(OCC) e o Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscali-

dade do Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave (IPCA).
Barcelos é o único concelho
minhoto a integrar a lista dos 20
municípios com melhor Resultado Operacional, surgindo em 5.º
lugar do ranking.
O Anuário de 2019 mostra ainda que Famalicão se manteve
como o 16.º melhor classificado
no ranking dos municípios de
grande dimensão. Já Guimarães
surge em 17.º lugar, subindo
duas posições relativamente ao
ranking de 2018.
O Município de Esposende
surge em 31.º lugar, mas no ranking dos municípios de média
dimensão, melhorando em uma
posição face ao ranking do ano
anterior.
O Alto Minho não tem qualquer município entre os 100 do
país com melhor eficiência financeira.

DR

Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses foi apresentado ontem através de videoconferência

Estudo desevolvido pelo IPCA e Ordem dos Contabilistas Certificados

Anuário é “serviço público” que garante
a transparência das contas municipais
IPCA
| Marlene Cerqueira |

Na apresentação do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses relativo a 2019 ficou o
repto para que este tipo de estudo se alargue a todas as contas
públicas, garantindo-lhes dessa
forma “a transparência que todos os cidadãos merecem”.
A bastonária da Ordem dos
Contabilistas
Certificados
(OCC) foi a primeira a realçar
que este Anuário contribui “para
haver contas públicas mais
transparentes” e “com mais informação disponibilizada aos cidadãos”. Paula Franco salientou
ainda que todas as prestações de

contas são importante, “mas as
entidades públicas têm uma responsabilidade muito maior na
matéria pois gerem o dinheiro
dos nossos impostos”.
Na mesma linha de pensamento, também o presidente do Tribunal de Contas, José Tavares,
considerou que este Anuário desenvolvido pela OCC e pelo
Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade do IPCA “tem sido um instrumento
indispensável para a análise e
conhecimento da realidade municipal portuguesa”.
“Este é um projecto de verdadeiro serviço público, ao qual o
Tribunal de Contas desde o início aderiu, facultando o acesso à

informação que nos termos da
lei lhe é fornecida”, referiu José
Tavares, recordando os “saudosos mentores” deste projecto, o
professor João Carvalho, antigo
presidente do IPCA, e o antigo
bastonário da OCC, Domingues
de Azevedo.
Maria José Fernandes, presidente do IPCA e coordenadora
do Anuário ontem apresentado,
realçou que o politécnico “continua e continuará a desenvolver”
este trabalho de análise das contas dos municípios “sempre na
perspectiva da prestação de um
serviço público”.
Maria José Fernandes apresentou depois uma síntese do Anuário de 2019 que este ano foi

apresentado mais tarde do que
habitualmente uma vez que a situação de pandemia levou à
prorrogação do prazo para que
as autarquias apresentassem as
contas de 2019.
O Anuário de 2019, com 416
páginas, traça a radiografia da
situação financeira dos 308 municípios portugueses.
Nas conclusões do documento,
destaca-se que a divida global
dos municípios desceu 8,4% em
2019, “o que é positivo”.
Foi ainda realçado que as Câmaras Municipais têm um superavit global de 137,9 milhões de
euros
Porto, Lagoa e Arronches são
os municípios com melhor eficá-

cia financeira em 2019.
Entre muitos outros aspectos,
no Anuário é ainda referido que
apenas 77 dos 308 municípios
portugueses conseguiram em
2019 ter uma independência financeira com receitas próprias
igual ou superior a 50%, menos
cinco do que em 2018.
Destaca-se também o facto de
que o nível global de independência financeira desceu 0,6%
em 2019, “atingindo um peso
médio de 39,1% para o universo
dos municípios, o que pode ser
considerado bastante baixo”.
Apenas 77 municípios conseguiram em 2019 ter, pelo menos,
50% de receitas próprias face ao
total de receitas, menos cinco do
que no ano anterior, dos quais 22
foram municípios de grande dimensão, 41 de média dimensão e
14 de pequena dimensão.
Em 2019 houve 157 municípios que não recorreram a empréstimos bancários (menos 16
do que em 2018), dos quais 94
de pequena dimensão, 14 de
grande e 49 de média dimensão.
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Rio critica Estado Central pela falta
de apoio na resposta à pandemia

EDIL de Braga critica Estado Central por não responder ao agravamento da despesa municipal
motivada pela resposta à pandemia, muitas vezes em áreas que não são de competência autárquica.
IPCA
| Marlene Cerqueira |

O presidente da Câmara de Braga denunciou ontem que o Estado Central ainda não ressarciu
aos autarquias por qualquer despesa que estas assumiram no
âmbito da resposta à pandemia,
alertando que no Orçamento de
Estado para 2021 também não se
vislumbra a alocação de verbas
para a resposta que o poder local
está a dar à Covid-19.
Ricardo Rio falava no âmbito
da conferência ‘Os desafios e
impactos da pandemia na gestão
autárquica’, um dos momentos
da apresentação do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2019, que decorreu ontem através de videoconferência.
Numa sessão que contou ainda
com Manuel Machado, presidente da Associação Nacional de
Municípios Portugueses e da
Câmara de Coimbra, e de Carlos
Carreiras, presidente da Câmara
de Cascais, Ricardo Rio começou por realçar que, “ao longo
dos últimos nove meses, têm sido as Câmara Municipais quem
tem, em primeira linha, assumido uma responsabilidade que em
muitas dimensões vai muito para
lá das suas próprias competências e do que está sob a alçada da
sua responsabilidade”. E lembrou que as autarquias se têm
desdobrado em acções preventivas e de sensibilização da população; têm contribuído para o re-

DR

Rio participou num painel sobre desafios e impactos da gestão em tempo de pandemia

forço da capacidade de testagem
nos seus territórios; tem dinamizado acções de apoio à população mais vulnerável, mais isolada e mais idosa; têm dado apoio
às instituições sociais; “além de
uma dimensão de dinamização
económica e de apoio” ao tecido
empresarial para que resista e
seja garantida a sobrevivência
da actividade empresarial.
“Tudo isto traduz-se num agravamento das despesas em áreas
que não estavam na alçada directa das autarquias, estando as
Câmaras a substituir-se ao Estado Central”, referiu, dando como exemplo o esforço levado a
cabo por muitas autarquias na
aquisição de equipamentos informáticos que permitiram o
acesso dos alunos ao ensino à
distância.

lll
“Mesmo com todos estes
constrangimentos, é um
sinal de enorme vitalidade
o facto de o poder local ter
sido o primeiro a reagir
perante esta crise,
desempenhando um papel
crucial na resposta à
pandemia.”

Ricardo Rio
Presidente da Câmara
Municipal de Braga

O edil referiu ainda o esforço
que autarquias como Braga tem
levado a cabo para manter o
apoio aos agentes culturais e
desportivos que, impedidos de
realizar a sua actividade, neces-

sitam de apoio para não desaparecer.
“Existiram declarações de intenção de que os Municípios seriam ressarcidos desses investimentos consideráveis, mas a
verdade é que, até agora, isso
não aconteceu. Pelo contrário,
até verbas comunitários que estavam alocadas a nível territorial
foram enxertadas para investimento a concretizar pelo Estado
Central”, lembrou.
Rio recordou que não é só na
despesa que os municípios sentem os efeitos da pandemia, uma
vez que também a receita das
autarquias está a ser consideravelmente afectada pela crise
económica que é transversal a
todos os sectores de actividade
actualmente.
Tudo isto acontece numa altura
em que as autarquias têm de
manter o nível de investimento
previsto para aproveitar os fundos comunitários.
O autarca terminou a intervenção reclamando uma relação de
“maior transparência”no processo de transferência de verbas do
Estado para as Câmara, lembrando que, muitas vezes, são
desconhecidas as bases que definem os valores transferidos.
“A relação de confiança que
deveria existir entre o Estado
central e a administração local
não está a ser estabelecida e este
sucessivo subfinanciamento do
sector local só agrava a situação,
restringindo a capacidade de acção dos municípios”, rematou.

Contas municipais

ANMP preocupada
com efeitos
da pandemia
O presidente da Associação
Nacional de Municípios Portugueses considerou “animadoras” as conclusões expostas
no Anuário Financeiro dos
Municípios Portugueses, mas
alertou que a realidade agora é
outra e que as “autarquias estão preocupadas com os riscos
dos efeitos da pandemia” nas
suas contas.
Manuel Machado, à semelhança de Ricardo Rio, realçou o “notável investimento”
das autarquias no combate à
pandemia e disse esperar ainda mais “fortes impactos sociais e económicos na vida das
populações, na economia e
nas finanças públicas”.
Com a descentralização de
competências na ordem dia,
Manuel Machado disse que “é
tempo” de os municípios assumirem “novos desafios nas diversas áreas de serviço às suas
comunidades, mas importa
igualmente aperfeiçoar dispositivos legais adoptados no
âmbito do processo de descentralização que foram perturbados pela situação da pandemia
de Covid-19 e que é agora necessário reajustar”.
Já Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais,
sustentou que as “boas contas”
dos municípios nos últimos
anos demonstram a necessidade de “aprofundar uma efectiva descentralização de competências para as câmaras
sobretudo nas áreas da saúde e
solidariedade social e da edução.
Para este autarca “é cada vez
mais necessário e mais urgente haver mais poder local e
menos poder central”.
Publicidade
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Braga

Empresários desafiados a adoptar
comportamentos mais sustentáveis

A MISSÃO é sensibilizar para a necessidade da redução de produção de resíduos, em nome da sustentabilidade do nosso planeta, incentivando os consumidores e entidades a adoptar comportamentos e hábitos ambientalmente mais sustentáveis.
lll
“Estamos a perder a batalha
da reciclagem. Os resíduos
que vão para aterro não têm
reduzido o suficiente para
atingirmos as metas que
nos comprometemos de
reutilização de produtos”,
alertou o vereador.

AMBIENTE
| Isabel Vilhena |

O objectivo é global: reduzir a
pegada ecológica do nosso planeta.
Uma missão que é de todos e
que, pelo quarto ano consecutivo, as duas entidades - Associação Comercial de Braga e o Município de Braga - apresentaram
o projecto Embrulha, por favor!,
e sacos de pano, no âmbito da
Semana Europeia de Prevenção
dos Resíduos
“O objectivo é alertar todos os
que têm estabelecimentos comerciais e sensibilizá-los para
que ajudem neste projecto global, para que haja progressos
nesta área do ambiente para benefício de todos. O comércio
tem um papel importante em
matéria de resíduos e o apelo é
para minimizem os desperdícios”, afirmou ontem Domingos
Macedo Barbosa, presidente da
Associação Comercial de Braga,
na apresentação da quarta edição
do projecto Embrulha, por favor!, que decorreu na Pastelaria
Veneza.

ROSA SANTOS

Presidente da ACB e vereador do Ambiente na apresentação do projecto Embrulha, por favor! e dos sacos de pano

O projecto ‘Embrulha, pf’ consiste em criar uma solução aceitável e ambientalmente sustentável para reduzir o desperdício
alimentar.
Serão oferecidos 1000 embalagens descartáveis aos restaurantes para que os clientes levem

Publicidade

Escolas de Formação

BOM JESUS
ÚLTIMAS INSCRIÇÕES
PARA:

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

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

secretaria.bomjesus@hotmail.com / secretaria.bomjesuslomar@hotmail.com

para casa as sobras da refeição.
Também, serão oferecidos as
pastelarias e padarias sacos de
pano re.store by Creative Zone
elaborados por utentes do IRIS Instituto de Reabilitação e Integração Social – com aproveitamento de tecidos que serão ofe-

recidos aos clientes para fazerem as suas compras de pão diárias.
Altino Bessa, vereador do Ambiente, realça a importância destas duas acções de sensibilização
que se inserem na Semana Europeia de Prevenção dos Resíduos.

§Ambiente
Semana Europeia de Prevenção dos Resíduos

Braval oferece compostores
domésticos e para instituições

A Braval lança esta semana a disponibilização de compostores domésticos e para instituições, ao abrigo da
campanha de promoção da compostagem doméstica de
resíduos orgânicos, inserida no projeto REs2ValHum, cofinanciada pelo POCTEP.
A utilização dos compostores obrigada à existência de
terreno: horta, jardim, espaço em horta comunitária, na
nossa área de abrangência: Amares, Braga, Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira do Minho e Vila Verde.
Esta oferta funcionará através de inscrição e preenchimento de formulário, que pode ser encontrado no site
www.braval.pt ou na página de Facebook da Braval.
Após análise dos formulários, o interessado será contactado. A disponibilização dos compostores está limitada
ao stock existente.

O vereador deixou o alerta de
que “estamos a perder a batalha
da reciclagem. Os resíduos que
vão para aterro não têm reduzido
o suficiente para atingirmos as
metas que nos comprometemos
em termos de reutilização de
produtos. Portugal não está
atingir a meta para 2030”, deixando um forte apelo para que
haja um envolvimento de toda a
gente. “Os resíduos são altamente nefastos para o ambiente e
devem ser reduzidos ao máximo
na sua utilização, reutilizados e
quando não for possível devem
ser separados para reciclagem.
Esta conduta tem que estar
presente quando estamos a consumir”.
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Restaurantes isentos de taxas da AGERE
ISENÇÃO das taxas podem ser de 50 ou 100 por cento, mediante a perda de facturação de cada restaurante.
RESTAURAÇÃO
| Miguel Viana |

A AGERE vai isentar os restaurantes do pagamento de taxas
durante os meses de Novembro
e Dezembro. A promessa foi deixada por Ricardo Rio na reunião
de ontem com representantes da
futura União de Restaurantes do
Minho (URMinho). O encontro
teve como finalidade debater a
situaçao do sector que vive momentos difíceis devido à pandemia da Covid- 19. “Nós já tinhamos anunciado para todo o

comércio a isenção total das taxas municipais, durante o ano de
2021 e hoje (ontem) dei conta
que numa assembleia geral da
AGERE, quer o parceiro público, quer os parceiros privados
entenderam também atribuir a
isenção das taxas da AGERE da
disponibilidade de água e das tarifas de saneamento nos meses
de Novembro e Dezembro”,
afirmou Ricardo Rio.
O autarca bracarense adiantou
ainda que o município vai avançar, em breve, com a elaboração
de um estudo sobre o impacto da

restauração na economia da região.
O autarca lembrou que no passado os restaurantes beneficiaram de uma política de promoção da cidade e da região, levada
a cabo pela autarquia.
O porta-voz da URMinho, Tiago Carvalho, mostrou-se satisfeito com a isenção de taxas da
AGERE e explicou que a isenção será feita de acordo com alguns escalões. “Empresas com
quebras de facturação inferiores
a 25 por cento terão uma isenção
de 50 por cento, e os restauran-

tes com quebras superiores a 25
por cento estão isentados na totalidade da tarifa dos resíduos e
das demais taxas”, explicou Tiago Carvalho.
O representante da URMinho
revelou ainda que em relação
aos parques de estacionamento
“está a ser estudado um protocolo com os operadores locais para
que os clientes paguem apenas
um euro pela ocupação do espaço.” durante o jantar.
Sobre o estudo do impacto económico da restauração, Tiago
Carvalho assumiu que é “uma

necessidade real”.
Em relação ao apoios financeiros a fundo perdido, a UR Minho ficou a saber que o município de Braga não tem capacidade para isso. “Saímos bastante
optimistas deste encontro”, revelou Tiago Carvalho.
Entretanto, está já agendada
para o próximo dia 14 de Dezembro, no Altice Fórum Braga,
a primeira assembleia geral para
eleger a Comissão Instaladora
da URMinho - União de Restaurantes do Minho e elaborar os
respectivos estatutos.

Publicidade

Hoje, via online, a partir das 21.30 horas, organizado pelo CDS-PP

A nova normalidade
do SNS é tema de debate
PROMOÇÃO DE 12 A 25 DE NOVEMBRO

1,79€

Café Delta Origens
Gama 220gr

1,75€

Torta Canela Florbú
450gr:

Loja de Ferreiros e Campo da Vinha

SAÚDE
| Miguel Viana |

A Comissão Política do CDS Braga realiza a quinta sessão da rubrica ‘Conversas
com Rosto’. Constituído por um leque
heterogéneo de convidados, trata-se de
um programa do foro cívico cujo desiderato é debater temáticas em espaço aberto
para todos, abordando questões que preocupam a população e discutindo soluções.
Após terem sido debatidos temas como
Saúde Mental, Cultura, Turismo e Educação, realiza-se a tertúlia subordinada ao
tema ‘SNS e a Nova Normalidade”, num
regresso à temática da saúde, que hoje está como tema principal nas agendas.
Ultrapassada uma primeira vaga que
deixou marcas profundas nos profissionais de saúde e utentes, eis que, após uma
época de Verão onde morou alguma acalmia, o Outono irrompe com uma segunda
vaga que já causou estragos. Estará o
SNS preparado para mais meses de luta
diária no combate à pandemia? Que nova
normalidade é esta que impera nas estruturas de saúde? Os profissionais reúnem
condições laborais para “fazer frente” à
pandemia sem descurar o tratamento das
doenças não covid? O governo acautelou
todas as condições aos serviços para que
o cenário da primeira vaga não se repita?
Estas e outras questões servirão de mote
ao debate cujo cerne é o Serviço Nacional
de Saúde e a dita nova normalidade que
se instalou desde meados do presente
ano.

“As notícias dão-nos conta de que (por
exemplo) os portugueses recorrem menos
às urgências. Esta e outras problemáticas
- que surgem na sequência do atual contexto - devem ser pensadas e debatidas
para informar e dar a conhecer a realidade instalada no terreno”, lê-se no comunicado.
“Queremos um SNS que esteja pronto a
responder às diversas herméticas no campo da saúde. Numa fase crítica como a
que vivemos não se concebe que haja
uma separação vincada entre o serviço de
saúde público e privado. Ambos devem
unir esforços para coabitar com o desiderato de fazer mais e melhor pela saúde
dos portugueses. Todos os esforços podem ser escassos na assistência à população. Nesta medida, compete ao governo o
garante de coesão na operacionalização
em espaço hospitalar e de condições laborais justas para todos os profissionais
da área. São ideias, perguntas, pareceres,
respostas que queremos ver explanados
num debate que servirá, acima de tudo,
para esclarecer e/ou informar”, refere a
nota de lançamento do evento promovido
pelo CDS-PP.
São convidados Rui Macedo - Presidente do Conselho Clínico e de Saúde do
ACES Braga; Francisco George - Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa; André Santos Luís - Presidente do Conselho
Sub-Regional de Braga da Ordem dos
Médicos. A moderação fica a cargo de
Paulo Monteiro – Director do Jornal Correio do Minho. A sessão realiza-se hoje,
às 21.30 horas, via Zoom.
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Arte inclusiva
para admirar
nos espaços
culturais

OS TRABALHOS plásticos realizados pelos
utentes da Cerci Braga estão expostos nos museus
da cidade e na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva.
INCLUSÃO
| Marta Amaral Caldeira |

É com retalhos e máscaras que
se coze a inclusão na Cerci Braga - Cooperativa de Educação e
Reabilitação para Cidadãos mais
Incluídos, desenvolvendo aptidões e talentos artísticos das
pessoas com deficiência mental
e indo ao encontro das escolas.
Os trabalhos produzidos no âmbito do projecto ‘Patchwork:
Identidades e Diversidades’ exibem-se, desde ontem, em vários
espaços culturais da cidade, numa mostra colectiva que foi
inaugurada no Museu dos Biscainhos envergando a mensagem da inclusão e da sustentabilidade.
Lídia Brás Dias, vereadora da
Cultura da Câmara Municipal de
Braga, elogiou os trabalhos artísticos produzidos pelos utentes
da Cerci Braga. “Transcender as
regras do dia-a-dia e fazer compreender a arte e a cultura como
algo básico e primário na vida é
uma tarefa essencial”, disse, evidenciando a necessidade de
“mostrar que a arte tem lugar na
vida, mesmo em tempo de pandemia”.
Apontando para Braga como
uma “cidade educadora”, destacou a “rede de parceiros” que se
uniu neste projecto inclusivo
através das artes dinamizado na
Cerci Braga pelo ‘Mosaico’, editora ‘Paleta de Letras’ de Pedro
Seromenho, WAPA e os Agrupamentos de Escolas Trigal Santa
Maria, André Soares, Alberto
Sampaio, D. Maria II (Braga) e
de Abação (Guimarães).
As exposições dos trabalhos

ROSA SANTOS

Projecto ‘Patchwork’ da Cerci Braga mostra talento das pessoas com deficiência mental em exposições por toda a cidade

lll
“Transcender as regras
do dia-a-dia e fazer
compreender a arte e a
cultura como algo básico
e primário na vida é uma
tarefa essencial”.

Publicidade

Lídia Brás Dias,
Vereadora da Cultura da Câmara
Municipal de Braga

artísticos efectuados são o resultado do projecto desenvolvido
desde Março último, podendo
ser apreciados no Museu dos
Biscainhos, Museu D. Diogo de
Sousa, Museu Nogueira da Silva
e na Biblioteca Lúcio Craveiro
da Silva. Tânia Crista, directora
técnica do Centro de Actividades Ocupacionais da Cerci Braga, explicou que o projecto
deambula entre o tema da ‘Cidade’ e o tema da ‘Natureza’ e a
forma como cada um deles influencia o outro. “No final, todos identificaram a necessidade
de conciliação entre a cidade e a
Natureza, reflectindo sobre a importância das árvores e da floresta no bem-estar humano”.
Ana Caridade, do projecto
‘Mosaico’, que foi também um
dos parceiros da iniciativa
‘Patchwork’, indicou que o tema
da sustentabilidade foi trazido
através da situação nefasta dos
incêndios que estão a devastar a
Floresta da Amazónia, no Brasil,
e que corre mesmo o risco de vir
a desaparecer. Além do apelo à
sustentabilidade, este projecto
desenvolvido na Cerci Braga
através da dança, música, videodança e artes, visa dar visibilidade às competências artísticas das
pessoas com deficiência.
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“Continuamos a trabalhar para obter
uma acção policial mais próxima”

MENSAGENS dos comandantes do Comando Territorial de Braga e do Comando Geral da GNR destacam a acção desenvolvida
pelos militares da GNR durante a pandemia da Covid-19 e incentivam ao empenho na resposta às necessidades das populações.
GNR
| Miguel Viana |

O Comando Territorial da GNR
de Braga assinalou ontem, de
forma virtual, o décimo segundo
aniversário da Unidade Territorial. Numa curta mensagem gravada em vídeo, o comandante do
Comando Territorial de Braga da
GNR, Tenente Coronel Seabra
Ferreira, garantiu que “continuamos a trabalhar para assegurar o
exercício de uma acção policial
próxima, operacional e com capacidade de resposta efectiva,
com o intuito de garantir um serviço qualificado que responda às
Publicidade

Zomeit, Lda. - Ami 17432

necessidades”.
O responsável reafirmou, também, a “permanente disponibilidade” para servir a população do
distrito. O Tenente Coronel Seabra Ferreira lembrou ainda que
“os tempos de pandemia são exigentes, mais ainda para quem
tem a responsabilidade acrescida
na área da segurança pública” e
apelou ao corpo activo para que
continue a ser imparcial e competente “no cumprimento do dever, onde a disciplina e o espírito
de missão são uma constante,
contribuindo para garantir elevados padrões de qualidade, numa
guarda humana, próxima e de

DR

Tenente Coronel Seabra Ferreira

confiança”.
O comandante geral da GNR,
Tenente-General Rui Clero, destacou, numa mensagem de vídeo, que a “situação actual é exigente” e recomendou que “cada
um continue a dar o melhor de
si” e que “todos adoptem as medidas de protecção” da Covid- 19.
O dia da Unidade começou
com o hastear da Bandeira Nacional, e incluiu publicações na
rede social Facebook sobre a
história da unidade, testemunho
do soldado Sebastião Lopes (denominado ‘Do Passado ao Presente’) e e uma acção de sensibi-

lização dirigida à comunidade
escolar. A GNR chegou a Braga
a 24 de Novembro de 1916,
substituindo o Batalhão n.º 6.
Entre 1921 e 2009 esteve instalada no Campo da Vinha (no actual edifício do GNRation), passando depois a ocupar as actuais
instalações na Rua do Taxa. Em
2008 assumiu a designação de
Unidade Territorial. É composta
por cinco destacamentos territoriais (Braga, Barcelos, Guimarães, Fafe e Póvoa de Lanhoso),
um destacamento de Trânsito e
um Destacamento de Intervenção. Agrega 23 postos territoriais e um de Trânsito.
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Feira do Fumeiro de Montalegre
vai ter produtos à venda on-line
OS PRODUTOS de fumeiro do Barroso vão estar disponíveis aos consumidores numa plataforma online. É uma das novidades da 30.ª edição da Feira do Fumeiro de Montalegre, que se realiza em Janeiro.
lll
“A novidade será a
comercialização on-line
para chegar aos
consumidores porque seria
uma tragédia económica se
o fumeiro não se vendesse”.

MONTALEGRE
| Marta Amaral Caldeira |

A Feira do Fumeiro e do Presunto de Barroso está de volta no
início do próximo ano para
transformar Montalegre na ‘rainha do fumeiro’. O evento vai
decorrer entre os dias 28 e 31 de
Janeiro, apresentando as melhores iguarias da região num certame que será condicionado na
circulação, mas que será potenciado por via da plataforma online que a autarquia montalegrense se prepara para lançar
brevemente.
O projecto de uma plataforma
digital para apoiar o escoamento

David Teixeira,
vice-presidente da Câmara de
Montalegre

DR

Município de Montalegre diz que é possível realizar evento “com controlo apertado”

dos produtos já estava no horizonte e pandemia veio, apenas,
acelerar a sua concretização, para que o fumeiro de Montalegre
esteja disponível a qualquer consumidor à distância de um clique
e com direito a entregas perso-

nalizadas. A plataforma digital
vai permitir fazer encomendas e
pagamentos e o Município de
Montalegre vai assumir os custos do transporte para encomendas superiores a 100 euros.
David Teixeira, vice-presidente
da Câmara de Montalegre, explica que a 30.ª edição da Feira do
Fumeiro será “radicalmente diferente”, com menos produtores
e expositores e sem a grande festa que tradicionalmente se faz à
sua volta, mas acredita que o
certame se possa realizar dentro
de “um controlo apertado”.
“Não será possível circular na
feira como se fazia e a novidade
será a comercialização on-line
para chegar aos consumidores
porque seria uma tragédia económica para as famílias se o fumeiro não se vendesse”.
O presidente da Associação de
Produtores de Fumeiro da Terra
Fria Barrosã incentiva os produtores locais de fumeiro a “agarrar este desafio”, sublinhando
que “esta é uma oportunidade de
venda” numa altura em que é
preciso fazer face à pandemia de
Covid-19.
Publicidade

§Breves
Barcelos

Crianças e jovens barcelenses com direito
a ‘Férias de Natal’ cheias de actividades lúdicas
Durante a época de férias de Natal, as crianças e jovens de Barcelos têm uma série de actividades lúdicas e desportivas à sua espera na Casa da Juventude, Theatro Gil Vicente, Museu de Olaria, Galeria Municipal de Arte, Biblioteca Municipal e Férias Desportivas, no Pavilhão Municipal
de Barcelos. O programa, promovido pelo Município de Barcelos, destina-se a crianças e jovens
dos 6 aos 16 anos, e a grupos, instituições e associações do concelho que promovam actividades
com crianças e jovens com as mesmas idades. As inscrições poderão ser feitas, a partir do próximo dia 30, através do formulário disponível em: https://buonline.cm-barcelos.pt/.

Esposende

Município esposendense atribui apoios
a instituições concelhias no valor de 170 mil euros
A Câmara Municipal de Esposende vai atribuir apoios e isentar de taxas, instituições e colectividades concelhias, de acordo com deliberação aprovada, por unanimidade, em reunião de Câmara, no valor global de 169 809 euros. A medida visa assegurar directamente os encargos financeiros com seguros de acidentes de trabalho, da frota automóvel, de responsabilidade civil
de transporte de doentes e das embarcações das associações do concelho, apoiando-as nesta
fase difícil devido à pandemia de Covid-19. No caso da Associação dos Bombeiros Voluntários
de Fão o valor financeiro é de 9 976 euros.
O executivo esposendense aprovou, ainda, a isenção de taxas, dependentes de pedido, abrangendo associações religiosas, culturais, desportivas e recreativas, instituições particulares de
solidariedade social, escolas e agrupamentos de escolas, desde que legalmente constituídas.
A Santa Casa da Misericórdia de Esposende, por exemplo, será contemplada com um apoio no
montante de 11 124 euros, destinados a financiar a requalificação em curso das suas valências
e do espaço infantil. Já a Santa Casa da Misericórdia de Fão vai receber 25 000 euros, destinados
à requalificação dos espaços de lavandaria. O Centro de Intervenção Cultural e Social de Palmeira de Faro, os Centros Sociais de Belinho, Marinhas, Mar e ‘Mente Activa’ também são apoiados.
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Famalicão
§notas
Incentivo à economia local

Famalicão lança campanha de Natal
para apoiar comércio e restauração
A Câmara de Vila Nova de Famalicão, a ACIF – Associação Comercial e
Industrial de Famalicão e a recém criada Associação de Restaurantes de
Famalicão vão pôr no terreno uma nova campanha para estimular e apoiar
o comércio e a restauração do concelho durante a época natalícia.
A campanha de Natal entra em vigor a partir da próxima terça-feira, dia
1de Dezembro, e consiste na oferta de vouchers de 10% de desconto por
cada 10 euros em compras nas lojas e restaurantes aderentes. Na prática,
cada voucher recebido na restauração vale 10% de desconto numa compra
no comércio tradicional aderente e vice-versa.

Serviço gratuito

Autarquia prolonga serviço de
entrega de refeições ao domicílio
A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, em articulação com a
Associação de Restaurantes de Famalicão, decidiu prolongar o serviço
gratuito de entrega de refeições ao domicílio para os próximos dois fins de
semana, incluindo feriados e vésperas, ou seja, o serviço estará disponível
nos dias 28, 29 e 30 de Novembro e 1 de Dezembro, bem como 5, 6, 7 e 8
de Dezembro, das 19 às 22.30 horas.
A decisão do município surge já depois de o governo ter permitido o
funcionamento dos restaurantes em regime take away depois das 13 horas
nos dois próximos fins de semana e feriados de 1 e 8 de Dezembro.
Publicidade

DR

Famalicão continua a ser um município ‘Familiarmente Responsável’

Município de Famalicão é
Familiarmente Responsável
POLÍTICAS sociais municipais de resposta à pandemia foram enaltecidas
pelo Observatório dos Municípios Familiarmente Responsáveis.
FAMALICÃO
| Redacção |

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

geral@reciclybraga.pt

www.reciclybraga.pt

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

+351 253 286 434
+351 916 609 708

O Município de Vila Nova de
Famalicão voltou a ser destacado pelo Observatório dos Municípios Familiarmente Responsáveis como ‘Autarquia Mais
Familiarmente Responsável’.
Este é já o nono ano, o oitavo
consecutivo, que a autarquia famalicense recebe esta distinção
atribuída pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas.
Para além de reconhecer as
boas práticas de apoio às famílias promovidas nos últimos
anos pelo município liderado
por Paulo Cunha, a distinção
destaca também as políticas sociais excecionais adotadas este
ano pela autarquia como resposta à pandemia da Covid-19.
Neste domínio, destaque para
as medidas adoptadas para fazer
face à actual situação de emergência social. O conjunto de acções anunciadas no âmbito do
Plano de Reacção à Situação
Epidémica e de Intervenção Social e Económica envolve diversos apoios às famílias que viram
o seu rendimento mensal reduzido devido à pandemia.
Entre os vários apoios estão,
por exemplo, a comparticipação

lll
O pacote de medidas de
reacção à emergência social
provocada pela Covid-19
já valeu também a
Famalicão o reconhecimento da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)
e da ONU.

de rendas dos agregados familiares que tenham perdido rendimentos por força da Covid 19;
do novo prazo excepcional para
obtenção de bolsa de estudo; da
redução na facturação da água,
águas residuais e resíduos sólidos; a criação de uma linha de
apoio psicológico, a distribuição
de equipamentos de protecção
individual a todos os famalicenses no âmbito do projecto ‘Proteger Famalicão’, o alargamento
do IMI Familiar aos casais com
um dependente, entre outras.
Recorde-se que este pacote de
medidas de reacção à emergência social provocada pela Covid19 já valeu também a Famalicão
o reconhecimento da Organiza-

ção para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)
e da ONU.
Mas estes não foram os únicos
argumentos que valeram a atribuição do galardão à autarquia
famalicense. No domínio da
educação recorde-se que a autarquia tem em desenvolvimento
perto de uma centena de projetos
e acções para garantir que a
Educação seja o grande factor de
coesão social do território. Entre
as várias medidas promovidas,
destaque para a oferta dos livros
de actividades para todas as
crianças do primeiro ciclo, a gratuitidade dos passes escolares
para todos os alunos do concelho, desde o ensino básico até ao
12.º ano, a oferta dos lanches
saudáveis e da fruta escolar e as
bolsas de estudo aos estudantes
universitários.
Na área social destaca-se o
Programa Municipal ‘Casa Feliz’ que ajuda as famílias mais
carenciadas do concelho a realizarem obras de renovação das
suas habitações e que apoia as
famílias que mais precisam no
pagamento das rendas, assim como os descontos e isenções nas
tarifas de água e saneamento para as famílias numerosas e para
as mais necessitadas.
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§Caminha

Mujães já tem mais
rede de águas residuais

Dia da Floresta Autóctone

Mata Nacional do Camarido ‘ganhou’
sobreiros, carvalhos, borbos e freixos

COM O APOIO de fundos comunitários já foi possível ampliar a rede de
drenagem de águas residuais em várias freguesias do concelho.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

A rede de drenagem de águas residuais na freguesia de Mujães, no concelho de Viana do Castelo,
foi ampliada. A obra, inaugurada pelo presidente
da câmara municipal, José Maria Costa, integrou a
ampliação da rede de drenagem de águas residuais
da margem sul do concelho, englobando as freguesias de Mujães, Vila de Punhe, Barroselas e Castelo do Neiva, uma empreitada orçada em
615.713,00 euros acrescidos de IVA.
Esta empreitada integra as intervenções previstas
para a rede de águas residuais candidatada a fundos comunitários do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos
(POSEUR), no âmbito da constituição da empresa

DR

Inaugurada ampliação da rede de drenagem de águas residuais

pública Águas do Alto Minho.
A empresa tem um programa de “intervenções
fortíssimo”, no alargamento das redes de água, aumentando as actuais taxas.

O Dia da Floresta Autóctone foi celebrado no concelho de Caminha
com a plantação de sobreiros, carvalhos, bordos e freixos em diversas zonas da Mata Nacional do Camarido. “A ideia inicial seria a de
podermos contar com a presença
dos alunos da nossa escola – que
são o presente e o futuro no concelho e do mundo - mas este conDR
texto da pandemia não nos permitiu uma celebração mais Miguel Alves participou na plantação
alargada. De todo o modo, contamos com as nossas associações ambientalistas e assinalamos o momento
chamando a atenção para o extraordinário trabalho que homens e mulheres, sapadores florestais e não só, fazem na gestão da nossa Mata do
Camarido, quer ao nível de limpezas, quer ao nível da plantação de novas
árvores”, referiu o presidente da Câmara Municipal de Caminha.
Miguel Alves conclui: “hoje, temos no Camarido o que muitos reclama
que se faça: um espaço cuidado, mais limpo de infestantes, novas árvores
e uma protecção maior aos aglomerados arbóreos e às casas circundantes
à Mata. O Instituto da Conservação da Natureza e Floresta (INCNF) tem
feito um excelente trabalho e é justo que se aplauda o que tem mérito”.
Publicidade

APARTAMENTOS T0/T1 E T2 DUPLEX CENTRO
Prédio Novo com Elevador Panorâmico,
a 400 mts da Sé de Braga.
O prazo de conclusão da obra será na Primavera de 2021!

Ref. 6080

Desde 85.000€
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Liga Europa

Desporto

SC BRAGA ‘FARTO’ DA SIC TRANSMITIR
“APENAS” OS JOGOS DO BENFICA

DIREITO À INDIGNAÇÃO. Guerreiros apontam o dedo ao canal de TV que transmite, em sinal aberto, os jogos da Liga Europa.
Na newsletter semanal, consideram “uma tristeza” haver duas equipas portuguesas em prova, mas só darem os jogos de uma.
§destaque

FASE DE GRUPOS
| Miguel Machado |

O SC Braga mostra-se indignado pela decisão da televisão portuguesa SIC estar a transmitir
apenas os jogos do Benfica, durante a fase de grupos da Liga
Europa, competição que já vai
na 4.ª jornada. De notar que a
SIC é o canal que tem os direitos
de transmissão em sinal aberto, e
tem optado sempre pelos jogos
das águias, deixando os dos
Guerreiros para a SportTV, um
canal codificado que é pago.
Numa altura em que os adeptos
estão impedidos de ir aos estádios, devido à pandemia provocada pela Covid-19, os responsáveis bracarenses não compreendem o porquê do clube ainda não ter merecido o direito de
ver um seu jogo europeu transmitido em sinal aberto.
“Estes são tempos de grande
intensidade e não há espaço nem
para serenar, nem para admirar
os louros do passado. Neste período competitivo de enormíssima exigência (9 jogos em 29
dias), a equipa o SC Braga foca
agora todas as atenções no encontro com o Leicester. Objectivo? Ganhar. Sempre! Pena é que
haja ainda responsáveis pela comunicação social em Portugal
com vistas absurdamente curtas.
É triste quando há duas equipas
em prova na Liga Europa e, ao

O italiano Daniele Orsato
UEFA nomeou árbitro
que apitou final da
Liga dos Campeões

SC BRAGA

A UEFA escolheu um árbitro de
peso para o duelo entre o SC Braga e o Leicester, marcado para
amanhã às 17.55 horas, no Estádio Municipal. Trata-se do italiano Daniele Orsato, que apitou a
final da Liga dos Campeões em
Lisboa. Nomeação que atesta
bem a importância do jogo entre
os dois primeiros do grupo G.
O romeno Petrescu foi escolhido
para apitar o Rangers-Benfica.
Os árbitros portugueses, Fábio
Veríssimo foi nomeado para o
CSKA Sofia-Young Boys, do grupo A, e Tiago Martins apita o
Telavive-Villarreal, do grupo I.

Jogadores do SC Braga preparam-se para o tira-teimas europeu frente ao Leicester City

lll
O SC Braga prepara-se
para receber os ingleses
do Leicester City, em jogo
a 4.ª jornada da fase de
grupos da Liga Europa,
partida onde pode dar
um passo importante
rumo à qualificação para
os 16 avos-de-final.

longo da fase de grupos, só uma
é que tenha ‘direito’ a ver os
seus jogos transmitidos em sinal
aberto. Não é triste para o Braga
ou para todos os seus adeptos espalhados pelo Mundo: é triste
para aqueles que entendem que
o desporto em Portugal se cinge
a dois ou três clubes e que os
restantes ‘vivem’ apenas para fazer figura de corpo presente”, lamenta o clube na sua newsletter
semanal publicada ontem.

Sem se deter, a direcção do
SC Braga não cala a sua revolta
pelo tratamento desigual da parte do canal televisivo SIC e deixou um aviso:
“Não permitiremos que nos remetam para um papel secundário. Não admitimos que a desculpa das audiências sirva
sempre de justificação para tomadas de posição ultrapassadas
e que apenas servem para perpetuar um sistema de catalogação

do futebol português que em nada espelha o presente. Mesmo
com as constantes tentativas de
nos colocarem na sombra, somos orgulhosamente embaixadores de Portugal na Europa há
muitos anos, estivemos numa final europeia na última década e
exigimos respeito! Nada mais do
que isto”, apontam.
“Quem não sente, não entende!”, finaliza a publicação do
emblema bracarense.
Publicidade
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§Liga Europa
Herói da Luz enfrenta paragem de seis meses

Francisco Moura operado com sucesso
O jovem lateral esquerdo Francisco Moura já foi operado à lesão grave no
joelho esquerdo, para debelar a rotura de ligamentos cruzados. A intervenção cirúrgica, realizada na segunda-feira, decorreu “com sucesso” e o
jogador de 21 anos já se encontra em recuperação, mantendo-se o tempo
de paragem previsto de cerca de seis meses.
Em época de estreia na equipa principal dos Guerreiros, Francisco Moura
estava a ser uma das revelações da temporada, tendo feito oito jogos pelo e apontado dois golos onde foi o herói do SC Braga no triunfo na Luz
frente ao Benfica (3-2), poucos dias antes de lesionar-se.

Lateral português do Leicester jogou pelos sub-23

Ricardo Pereira voltou aos relvados
O futebolista português Ricardo Pereira, que joga no Leicester, voltou a
jogar mais de oito meses depois da lesão sofrida no ligamento cruzado de
um joelho. O lateral direito foi titular pelos sub-23, na vitória por 2-1,
sobre o West Ham sub-23, partida realizada na segunda-feira onde jogou
quase uma hora. Ricardo Pereira já estava a treinar sem limitações há um
mês e há expectativa se integrará a convocatória para este jogo europeu
com o SC Braga.

SC BRAGA

O médio Fransérgio está de volta às opções do treinador do SC Braga, depois de ter vencido o novo coronavírus

Carvalhal espera umas
‘raposas’ mais fáceis

Treino de adaptação pelas 18 horas

‘Foxes’ testam relvado do Municipal
A equipa do Leicester viaja esta quarta feira para Portugal, sendo que fará
ao final do dia, pelas 18 horas, o habitual treino de
adaptação ao relvado e iluminação
do Estádio Municipal de Braga.
Recorde-se que os
ingleses chegam
com o orgulho ferido depois de um
desaire no último
encontro, derrotados por 3-0 pelo Liverpool, para a
LEICESTER CITY
Premier League,
jogo onde o portu- Ingleses chegam hoje a Braga
guês Diogo Jota
voltou a marcar e esteve em destaque.
No entanto, em grande plano nas provas europeias, onde lidera o grupo G
com 9 pontos (só vitórias) a armada de Brendan Rodgers pode consumar
já neste jogo em Braga a qualificação para os 16 avos em caso de triunfo.

VITÓRIA ‘A FERROS’ na Trofa, para a Taça de Portugal foi tónico para a preparação do jogo europeu e mostrou nova faceta deste SC Braga de Carvalhal.
SC BRAGA
| Miguel Machado |

São jogos como os da Trofa, onde o SC Braga teve que porfiar
até ao último remate para sair
vencedor, que são “forjados os
campeões” destacou o clube na
newsletter. Golo de Galeno no
cair do pano, do acreditar até ao
fim, foi certamente o mote do
treinador Carlos Carvalhal para
motivar os seus Guerreiros para
o dificílimo duelo de amanhã
com o Leicester.
Cada jogo tem a sua história, é
um facto que os “foxes” — alcu-

nha do Leicester, signifca raposas em português — são um adversário complicado de abater,
mas o desaire pesado sofrido há
três semanas no King Power
Stadium, também não conven-

lll
Para a recepção ao Leicester
o treinador do SC Braga
conta com as boas noticias
dos regressos às opções
do extremo Ricardo Horta
e do médio Fransérgio.

ceu o treinador do SC Braga. Os
Guerreiros querem a desforra e o
treinador bracarense sabe melhor que ninguém como pensarão os ingleses, para esta visita
ao Minho. Para este tira-teimas,
agora na frieza da Pedreira, Carlos Carvalhal conta, por outro lado, com uma equipa mais fresca
do que no jogo em Inglaterra, e
com mais soluções, entre elas o
regresso do avançado Ricardo
Horta, recuperado de lesão, e
também do médio Fransérgio,
após ausência devido à covid. E
Carvalhal tem sempre um às de
trunfo na manga.

Publicidade

As empresas do Grupo "O Setenta" apoiam o S.C. BRAGA sempre!!!

56
ANOS

EMPRESA DE REFERÊNCIA
NA METALÚRGIA E METALOMECÂNICA
• Naves Industriais • Caixilharia de alumínio
• Trabalhos em Inox

27

17

ANOS

®

PAINEL COMPÓSITO DE ALUMÍNIO NORPAC ,
PARA FACHADAS VENTILADAS
• Comercialização de Painel Sandwich • Corte e quinagem de chapa
• Chapa perfilada e madres com marcação CE

ANOS

CHAPA PERFILADA: FACHADAS E COBERTURAS
• Chapa simples para fachadas e coberturas
• Chapa Colaborante PC65® • Ómega colaborante Ω80//250

“O nosso compromisso é a vossa satisfação”

“A persistência é o caminho do êxito” - (Charlie Chaplin)

“Suba patamares de inovação connosco”

E-mail: geral@osetenta.com • Site: www.osetenta.pt

E-mail: geral@perfilnorte.com • Site: www.perfilnorte.com

E-mail: geral@colaborante.pt • Site: www.colaborante.pt
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“UM RESULTADO POSITIVO SÓ SERÁ POSSÍVEL COM MUITA CONCENTRAÇÃO E ENTREAJUDA”
EM VÉSPERAS do duelo europeu com o Leicester - amanhã, em jogo da
4.ª jornada do Grupo G - o Correio do Minho esteve à conversa com Idalécio,
antigo central do SC Braga, a viver em Londres há vários anos. Para contrariar poderio inglês é preciso concentração, entreajuda e agressividade.
LIGA EUROPA
| Joana Russo Belo |

A viver em Inglaterra há vários
anos - país escolhido para morar,
em 2013, depois de penduradas
as chuteiras - Idalécio Rosa conhece bem a realidade do futebol inglês, apesar de a carreira
ter seguido pelo ramo da restauração, e lembra, por isso, que a
tarefa do SC Braga na recepção
ao Leicester não será pêra doce.
O antigo central arsenalista destaca os argumentos dos ingleses,
no entanto, acredita na qualidade
da equipa bracarense para vencer o duelo europeu.
“Vai ser um jogo extremamente difícil, especialmente pelo poderio que o Leicester tem, é o
quarto classificado, neste momento, da Premier League, o
que por si só já diz muito. Uma
equipa forte, agressiva e muito
perigosa nas transições, sendo
que Vardy é, normalmente, o jogador que se destaca imenso
nesta frente de ataque e pode
criar muitas dores de cabeça. O
SC Braga tem vindo a crescer,
tem um excelente treinador, é
um grande clube de momento,
ocupa a segunda posição do
campeonato português o que
também diz muito da sua qualidade. Espera-se que corra melhor do que correu cá, certamente vão tentar corrigir alguns
erros que aconteceram, que foram perfeitamente naturais com

o desenrolar do encontro. Mas o
mister Carvalhal irá transmitir
aos jogadores que podem acreditar na vitória”, sublinhou Idalécio, rejeitando o carácter decisivo do encontro.
“Não julgo que seja um jogo
decisivo, mas importante, porque depois ainda há mais jogos
para se realizarem. Poderá ser
importante se o SC Braga alcançar um resultado positivo e isso
só será possível com muita concentração e muita entreajuda”,
revelou o antigo jogador.
Na experiência em Inglaterra e
na análise ao futebol inglês, Idalécio acredita que o Leicester
“vai tirar proveito do seu poderio físico e da qualidade de jogo” e, por isso, deixa a receita
para os guerreiros tentarem surpreender o adversário: “já tem
mostrado desde a época passada
ser uma equipa em crescendo e
vai ser muito agressiva nas acções defensivas, nas transições,
onde são muito fortes, e vão
criar muitas dificuldades ao SC
Braga. Espero que o SC Braga
consiga estar ao seu nível, bastante concentrado, com uma
grande entreajuda e ao mesmo
tempo com agressividade para
fazer face ao poderio físico dos
jogadores e do futebol inglês”.
Pelo SC Braga, Idalécio nunca
jogou em Inglaterra, uma espécie de “mágoa” que ficou na carreira: “ficou esse gostinho por
vir a Inglaterra e sentir o am-

biente fantástico. Como jogador
gostava de ter tido essa oportunidade”.
Entre as memórias do percurso
europeu com a camisola bracarense, há um jogo especial com
o Vitesse”: “tínhamos perdido
na Holanda, por 2-1, e depois
em casa com um ambiente fantástico vencemos com dois golos
de penálti do Artur Jorge o que
nos permitiu passar a eliminatória. Foi um grande
marco, uma grande
alegria e fazer
parte desse
onze marcou-me imenso”.

+percurso
Natural de Loulé, Idalécio
chegou ao SC Braga em 1996.
Vestiu a camisola arsenalista
durante seis temporadas, até
2001/02. Passou por clubes
como Nacional, Rio Ave,
Trofense e terminou a carreira
no Quarteirense, em 2010/11.

lll
“O facto de jogar em casa podia ser interessante, se fosse
possível haver adeptos. Não sendo possível tendo em conta a
pandemia, não acho que possa ser uma mais-valia, porque
sem os adeptos presentes será sem sentimento. Os jogadores
vão procurar fazer o seu melhor, é certo, mas sem o apoio dos
adeptos as coisas são diferentes. Deve ser horrível, por acaso
nunca passei por essa situação, mas ao ver os jogos em casa
percebo que deve ser, extremamente, difícil para os jogadores
por não existir a emoção do público”.

Antigo defesa destaca crescimento “incrível” do clube

“SC Braga vai agora andar
sempre nos primeiros lugares”
Até onde pode ir este SC Braga?
“Pois, essa é a grande pergunta e a
dúvida que todos nós adeptos que
gostamos do SC Braga temos. Equipa está muito bem orientada, com
uma direcção muito forte, um clube
muito bem organizado e com um
crescimento incrível nos últimos
anos. Desde que passei pelo SC Braga tem sido sempre em crescendo, o
que muito me deixa feliz também. O
SC Braga vai agora andar ali sempre
nos primeiros lugares e era bom até
a conquista do campeonato, era uma
enorme alegria para todos os adeptos e nós jogadores que passámos
por esta casa fantástica”, revelou
Idalécio, numa análise à época
2020/21.
Elogiando a qualidade da equipa, o
ex-jogador aponta ao tão desejado
título nacional, mas partilha do discurso de Carlos Carvalhal. “Jogo-ajogo e com os pés bem assentes, o
mister Carvalhal tem dito e frisado
bem que, apesar de toda a estrutura
que existe e da qualidade, há depois
vários factores que podem influenciar ou não esse objectivo, mas estão no bom caminho, mas ainda há
um longo percurso pela frente, pelo
meio há jogos da Liga Europa e terá
de ser pensamento jogo-a-jogo”.
Quanto ao percurso deste SC Braga de Carlos Carvalhal, Idalécio diz
estar a ser “em crescendo”, depois
de um início “com dois resultados
menos positivos”. “Depois, naturalmente a equipa voltou aos resulta-

§Inglaterra
Depois de terminada a carreira como jogador

Dos relvados para a restauração
Depois de ter pendurado as chuteiras, Idalécio voou até Inglaterra, em 2013,
à procura de um novo rumo. Dos relvados, o central aventurou-se na restauração, área onde ainda hoje dá cartas. Esteve vários anos no badalado
Novikov, um dos restaurantes mais famosos da capital inglesa, com uma lista de clientes com várias caras conhecidas, entre jogadores e treinadores,
como Carlos Carvalhal, mas a pandemia obrigou a mudanças. “As coisas estão a correr bem, em termos de trabalho no meio desta pandemia também
já o perdi, mas já fui à luta e à procura de outros. A família está super bem,
estamos adaptados e atrás do sonho de cada um. No início, foi uma grande
mudança, mas estamos a adorar, foi sem dúvida uma das melhores coisas
que nos aconteceu e oxalá assim continue. Se continuar igual, ficamos felizes”, confessou, admitindo que o futuro não passa por voltar a Portugal.
DR

Idalécio vestiu a camisola do SC Braga durante seis épocas, até 2001/02

dos positivos e a vencer e, neste momento, como tem sido visível, tem
sido uma equipa forte que, independentemente de jogar em casa ou fora, tem criado muitas dificuldades e
tem conquistado muitos pontos positivos frente a adversários difíceis,
um deles o Benfica. Já foram vencer
a Guimarães e, sem dúvida, têm feito um percurso muito bom”.
O antigo guerreiro - que chegou a
Braga em 1996 e vestiu a camisola
arsenalista durante seis temporadas,
até 2001/02 - continua com o clube

no coração e sonha festejar muitas
mais conquistas agora no papel de
adepto bracarense.
“O conselho que posso deixar é
que continuem unidos, a praticar
bom futebol e que isso lhes traga
também os resultados positivos que
tanto desejam e ao mesmo tempo a
conquista de troféus. Só com esse
espírito de união é que se pode ir
conquistando jogo-a-jogo aquilo
que depois no final possa ser um resultado fantástico para todos”, rematou.

Publicidade
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Distribuidor Oficial em Braga

ROLAMENTOS E FERRAMENTAS
Sede: Rua do Fujacal - Armazém e Loja Comercial • Telef. 253 619667/ 253 616 924
Filial: Rua Parque Industrial Marvila - Sequeira - Braga - Tlf. 253 679 356 - 253 283 334
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Grande esforço para
MÁRIO AZEVEDO, de 43 anos, é presidente da Associação
de Voleibol de Braga desde 2013 e um dos rostos mais visíveis
do desenvolvimento desta nos últimos anos. Ao Fórum
Desporto abre o livro sobre o trabalho de reabilitação que tem
sido feito e que permite registar uma evolução assinalável da
modalidade no distrito bracarense. Pandemia adiou projectos
e adensou preocupação quanto ao futuro... dos jovens.
VOLEIBOL
| Ricardo Anselmo |

Assumiu os destinos da Associação de
Voleibol de Braga em 2013, procurando,
desde logo, revitalizar uma organização
com um handicap no que toca à estimulação da modalidade no contextio distrital.
“Iniciámos este trabalho há cerca de sete
anos numa Associação muito pouco organizada, fruto do desinteresse de muitos
clubes e das pessoas. Devagar, fomo-nos
organizando ao longo dos tempos, adquirindo hábitos que fomos passando aos
clubes, porque anteriormente a associação quase só funcionava a nível administrativo, com esforço e boa vontade do senhor Paulo Costa, que foi ele quem
manteve a Associação aberta durante
muitos anos, sozinho”, começou por contextualizar o actual presidente, Mário
Azevedo.
“Nós começamos a organizar alguns
campeonatos regionais que a federação
nos atribuía, a nível de formação. No período pré-pandemia estávamos a ultimar a
realização de todos os campeonatos regionais dos escalões de formação a nível
feminino. Além disso, o nosso trabalho
também tem incidido um pouco no aspecto financeiro. Temos feito um grande esforço para conseguirmos estabilizar a associação, para termos verbas para
podermos realizar alguns projectos extra,
de forma a que os clubes possam ter uma
Publicidade

lll
“Como toda a gente, vivemos uma
paragem completa em Março
e Abril, com um regresso faseado
e intermitente. Ou seja, os clubes
começam, mas depois têm de
interromper pelo aparecimento
de casos ou suspeitas. Isso torna
o trabalho muito difícil. Também
temos reparado que muitos dos
jovens que, em Março, estavam a
trabalhar nos clubes, em Setembro,
quando os clubes reiniciaram, já não
voltaram. Muitos desistiram, outros
estão a aguardar por dias melhores
e isto é preocupante para o futuro
deles e da modalidade.”
AVB

variedade competitiva mais alargada”, assinalou o dirigente, que enfatiza, entre
outros méritos, a criação da Taça AVB, a
Kinder Cup ou o Gira Vólei. Ainda assim,
as dificuldades são de várias ordens.
“Tivemos e começar praticamente do
zero, a nível de procedimentos organizativos, administrativos e financeiros. Com o
passar dos anos temos vindo a melhorar
imenso nesses aspectos e temos vindo a
implementar, nos últimos anos, o projecto
da selecção regional de sub-14. Trata-se
de uma competição pré-concebida com a

Mário Azevedo é presidente da Associação de Voleibol de Braga há sete anos

região da Galiza. Fizemos uma espécie de
Taça Ibérica, daqui da região Galiza-Minho. Devido à pandemia, no último ano
apenas realizámos a primeira fase dessa
competição”, lamentou, adiantando que o
objectivo passa por “alargar este trabalho
de formação a mais escalões e não apenas
ao escalão de cadetes (juniores B), que é
aquele com que temos trabalhado. Neste
momento, está tudo um bocadinho em
stand-by, devido a este problema que nos

assola e nós, apesar de podermos planear
e pensar em alguns projectos, não os podemos, pelo menos para já, colocar em
prática”, frisou, admitindo que, pelo facto
de também desempenhar funções de director e treinador de um clube filiado
(Amares Vólei) e ser coordenador de formação no Colégio João Paulo II, pode estar mais identificado com as dificuldades
provocadas pela pandemia, uma vez que
as sente directamente no terreno.

correiodominho.pt 25 de Novembro 2020

Desporto 19

garantir estabilidade
§notas da associação
Evolução da modalidade no distrito de Braga

“Temos vindo a crescer a nível de clubes
filiados. Mérito nosso e dos municípios”
“Tem havido desenvolvimento. Todos os anos tem surgido um novo clube.
Isto é fruto do nosso trabalho e também dos vários municípios, de conseguirmos arrancar com a modalidade do voleibol em zonas onde isso não
existia. Temos vindo a crescer a nível de clubes filiados. Estamos com onze
clubes filiados, mas quando iniciamos o mandato tínhamos apenas cinco
clubes. Temos vindo a crescer e estamos a fazer o estudo final para perceber
como vamos ficar depois desta fase. Há clubes que estão a passar por muitas
dificuldades e se não foram devidamente apoiados pelos municípios, muito
dificilmente poderão continuar com a sua actividade.”

Kinder Cup - prova de duplas organizada pela AVB

“Quisemos transmitir mensagem
de confiança de que regresso é seguro”

AVB

“A Kinder cup é um torneio de duplas. Realizámos a fase regional, aqui em
Braga, no início de Setembro. Quisemos transmitir uma mensagem de confiança aos clubes, de que poderíamos iniciar a prática da modalidade com
segurança. Foi um ponto de partida para esta nova época. A adesão, como
era de esperar, não foi muita, por ser numa fase inicial da época, em que os
miúdos ainda não tinham iniciado os trabalhos nos respectivos clubes, mas
correu tudo bem, dentro dos moldes previstos. Acho que os jovens que lá estiveram saíram com mais confiança para o futuro no que toca ao regresso
aos treinos.”

Kinder Cup, realizada em Setembro, foi “uma mensagem de confiança para os jovens, de que o regresso em segurança é possível”

lll
11 CLUBES FILIADOS NA ASSOCIAÇÃO:
SC Braga, AD Esposende, Atlético Voleibol
Clube de Famalicão, Vitória SC, CART Centro
Actividades Recreativas Taipense, Amares
Voleibol, Escola de Lamaçães, Associação
Desportiva Colégio das Caldinhas, Colégio
João Paulo II, Vila Verde AC e FC Amares.

FORMAÇÃO:
“Está tudo parado. Agora, estamos a organizar a série Norte da III Divisão Nacional. Não
temos perspectivas de arranque. O feedback
que temos da Federação é de que há interesse em que os campeonatos se iniciem, mas
não há previsões. Tudo isto torna muito difícil
o trabalho dos clubes e até de manter os
miúdos motivados pela falta de competição.”

§apelo aos jovens
“Não tenham medo de praticar desporto (este ou outro qualquer), porque
tenho a certeza que todos os clubes estão a cumprir todas as regras possíveis e imagináveis de segurança. Os clubes querem que os jovens venham,
pelo que não têm interesse em quebrar qualquer tipo de regra. Por isso, era
importante nesta fase não ficarem retidos em casa. Para a saúde mental e
física dos jovens é importante que eles façam desporto e não adoptem estilos de vida mais sedentários.”.
Publicidade

AFINAÇÃO
DE BOMBAS
DE INJEÇÃO
E INJECTORES
DIESEL
E TURBOS

Rua
Da Ramõa
Velha
Merelim
S. Pedro
Tlf. 253 621 521 | E-mail: dieselteste@sapo.pt | www.dieselteste.com

TAR Braga

A nova geração
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GRUPO A

GRUPO B

JORNADA 4

HOJE
B. Munique - RB Salzburgo
Atl. Madrid - Lokomotiv
CLASSIFICAÇÃO
1. B. Munique
2. Lokomotiv
3. Salzburgo
4. Atl. Madrid

J

V

E

3
3
3
3

3
1
0
0

0
1
2
1

D

CLASSIFICAÇÃO
M

S

0 12 3
0 4 7
0 4 5
1 6 11

P

9
4
2
1

5.ª JORNADA
Lokomotiv - RB Salzburgo
Atl. Madrid - B. Munique

GRUPO C

1. Borussia M
2. Shahktar
3. R. Madrid
4. Inter

V

E

3
3
3
3

1
1
1
0

2
1
1
2

GRUPO D

JORNADA 4

D

M

0 10
1 3
1 7
1 4

S

P

4
8
7
5

5
4
4
2

JORNADA 4

RESULTADOS
Ajax - Midtjylland
Liverpool - Atalanta

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

J

V

E

D

M

S

P

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

3
1
0
1

1
0
1
3

3
3
0
0

5.ª JORNADA
Marselha - Olympiacos
FC Porto - Man. City

J

5.ª JORNADA
Shakhtar - R. Madrid
Borussia M. - Inter

HOJE
Marselha - FC Porto,
Olympiacos - Man. City

1. Man.City
2. FC Porto
3. Olympiacos
4. Marselha

Quarta jornada

JORNADA 4

HOJE
Borussia M. - Shahktar
Inter - Real Madrid

1. Liverpool
2. Ajax
3. Atalanta
4. Midtjylland

J

V

E

D

M

S

P

3
3
3
3

3
1
1
0

0
1
1
0

0
1
1
3

8
4
6
1

0
0
7
8

9
4
4
0

5.ª JORNADA
Atalanta - Midtjylland
Liverpool - Ajax

Porto em Marselha
procura triunfo para
a fase seguinte
O FC Porto pode hoje, na visita
ao Marselha de Vilas-Boas, dar
um passo de gigante para passar
à fase seguinte da UEFA Champions League.
Nos jogos de ontem destaque
para Cristiano Ronaldo, marcou
o primeiro tento na vitória da Juventus, e Bruno Fernandes bisou
na goleada do Manchester City.
Francisco Trincão foi titular
em Kiev pelo Barcelona, tal como Raphael Guerreiro no triunfo
do Dortmund diante dos belgas
do Club Brugge.
Ainda, no que diz respeito a
portugueses em acção, Danilo
jogou de início no triunfo do
PSG pela margem mínima diante do Leipzig.

GRUPO E

GRUPO F

JORNADA 4

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO
1. Chelsea
2. Sevilha
3. Krasnodar
4. Rennes

J

V

E

4
4
4
4

3
3
0
0

1
1
1
1

D

M

0 9
0 6
4 10
2 7

S

P

1 10
3 10
0 1
0 1

E

1. Barcelona 4
2. Juventus 4
3. D. Kiev
4
4. Ferencvaros 4

4
2
0
0

0
1
2
1

D

V

E

D

M

S

P

4
4
4
4

3
2
1
0

0
2
1
1

1
0
2
3

9
8
3
3

3
4
8
8

9
8
4
1

JORNADA 4

RESULTADOS
PSG, 1 ; RB Leipzig, 0
Man Utd., 4; Basaksehir, 1

CLASSIFICAÇÃO
V

J

GRUPO H

JORNADA 4

RESULTADOS
D. Kiev, 0 ; Barcelona, 4
Juventus, 2 ; Ferencvaros, 1
J

1. Dortmund
2. Lazio
3. Brugge
4. Zenit

5.ª JORNADA
B. Dortmund - Lazio
Club Brugge - Zenit

5.ª JORNADA
Krasnodar - Rennes
Sevilha - Chelsea

GRUPO G

JORNADA 4

RESULTADOS
B. Dortmund, 3; Club Brugge, 0
Lazio, 3; Zenit, 1

RESULTADOS
Rennes, 1; Chelsea, 2
Krasnodar, 1; Sevilha, 2

CLASSIFICAÇÃO
M

S

P

0 13 2 12
1 8 4 9
2 3 10 1
3 5 13 1

5.ª JORNADA
Juventus - D. Kiev
Ferencvaros - Barcelona

1. Man. Utd.
2. PSG
3. Leipzig
4. Basaksehir

J

V

E

4
4
4
4

3
2
2
1

0
0
0
0

D

M

1 12
2 5
2 4
3 3

S

P

4
4
7
9

9
6
6
3

5.ª JORNADA
Man. Utd. - PSG
Basaksehir - Leipzig

Publicidade
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Opinião
PEDRO MACHADO Diretor Geral Executivo da Braval S.A.

Ideias

Braval abrange 15% das ações nacionais
da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos

A

Braval é, pelo sexto ano consecutivo, coordenadora, na nossa
área de abrangência, da Semana
Europeia da Prevenção de Resíduos, que
decorre de 21 a 29 de novembro.
Neste ano tão atípico, em que as ações
presenciais estão limitadas, congratulome pela adesão de 13 entidades, em 3 municípios, que vão realizar 54 ações, durante esta semana, na área da Braval, 15%
do total, a nível nacional!
A Braval tem como papel apoiar e incentivar a participação das mais variadas
instituições, por isso, este número é bastante lisonjeador, dada a nossa tão reduzida dimensão (Amares, Braga, Póvoa de
Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira do Minho e Vila Verde), ter conseguido mobilizar tantas pessoas para a problemática da

“a metodologia de trabalho
rege-se pelo ajuste à capacidade financeira das instituições e não propriamente às
necessidades no contexto efetivo”
xiste o setor público, o
setor privado e o terceiro setor. Este último
surgiu para dar resposta a problemas sociais que o Estado,
sozinho, não era capaz. Toda a
complexidade dos problemas
sociais exige uma integração de
recursos que permita dar resposta às necessidades (cada vez
mais exigentes) de forma dignificada.
As exigências desta pandemia
revelaram as grandes fragilidades existentes no setor social,
mas também as fragilidades do
Estado que, em situação de calamidade, não se mostrou capaz

E

prevenção de resíduos, através da redução, reutilização e reciclagem, é, para
nós, motivo de regozijo.
Entre as ações realizam-se workshops
de reutilização de resíduos, webinars sobre várias temáticas, promoção da compostagem doméstica, sensibilização para
o malefício de utilização de aerossóis,
oferta de sacos-ecoponto, sessões de leitura de obras sobre resíduos, ações de
limpeza, envio de cartas pelas crianças às
empresas a apelar apara a diminuição de
embalagens nos seus produtos, sensibilização nas redes socais, entre muitas outras.
Para além da Braval, estão a desenvolver ações o Município de Braga, Quinta
Pedagógica de Braga, Biblioteca Lúcio
Craveiro da Silva e Casa do Conhecimen-

to de Vila Verde, como entidades públicas. Estão também 3 empresas a participar, a 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.
Este ano, o foco temático são os “Resíduos Invisíveis”, com o objetivo de alertar para a quantidade de resíduos resultante da produção de um produto, e que o
consumidor nunca chega a ver. A produção de um telemóvel de 200g, por exemplo, origina a produção de 86kg de resíduos.

Mas, o objetivo desta semana temática,
como tenho vindo a dizer, é massificar a
educação/sensibilização para a questão
dos resíduos que produzimos, não só para
a prevenção e reutilização, mas também e
talvez mais importante, para a reutilização e reciclagem. No fundo, a ideia é que,
mais do que reduzir, deve-se prevenir deitar fora alguma coisa, reduzir a quantidade de resíduos que são submetidos a recolha e transporte e reduzir o impacto dos
resíduos gerados.
A Braval, como coordenadora desta iniciativa, pretende continuar a divulgar este
evento, levando à participação de mais
instituições com mais ações. Contamos
consigo para a próxima edição, de 20 a 28
de novembro de 2021!
Ajude-nos, ajudando-se!

As fragilidades do terceiro setor
de dar a resposta necessária às
instituições.
A questão é que quando falamos do terceiro setor, falamos
de vidas que dependem, a maioria, dos serviços prestados por
este setor! Será que podemos
também afirmar que as próprias
organizações necessitam de
uma reestruturação gigante no
modo como atuam? Sem dúvida! Isso é já ponto assente.
As respostas tipificadas não
são capazes de responder às
reais necessidades e expectativas das pessoas.
No caso das respostas sociais
para os mais velhos, em Portugal a disponibilidade económica de muitos idosos não lhes
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Escreve quem sabe
permite aceder aos serviços e
recursos desejados ou necessários. Por isso mesmo, as respostas sociais para esta população
regem-se por um conjunto de
normas. No entanto, a metodologia de trabalho rege-se pelo
ajuste à capacidade financeira
das instituições e não propria-
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mente às necessidades no contexto efetivo. Na realidade, será
que há um equilíbrio entre o
que é imprescindível investir
para que possa ser desenvolvido um serviço com qualidade e
aquilo que as respostas sociais
têm disponível para dar resposta às necessidades manifestadas?
Criar condições para envelhecer em casa e na comunidade
com qualidade e segurança, pode ser o caminho mais estratégico.
Repensar a atuação dos serviços, poderá evitar a institucionalização precoce ou injustificada. É importante referir que a
intervenção deve ser completa
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ou integral, só assim poderão
ser criadas condições para um
envelhecimento digno, saudável e seguro, ou seja, bem-sucedido.
Atualmente, são evidentes as
consequências do isolamento
social, o que permite aferir que
o apoio ao domicílio direcionado apenas numa vertente de
cuidados básicos, é insuficiente
para responder às necessidades
da população mais velha. A intervenção de uma equipa multidisciplinar é indispensável, as
várias vertentes de formação
que habilitam profissionais a
intervir tanto em contexto comunitário como institucional,
complementam-se, justificando
um trabalho partilhado e articulado de conhecimentos e competências, em prol de uma atuação mais eficiente.
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Opinião
JOSE MARIA COSTA Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo

Ideias

Perspetivar o Orçamento de 2021: Desafios e Oportunidades

O

nosso país e o mundo estão a viver uma situação excecional originada pela pandemia do COVID 19 e não temos registo histórico de
nada que tenha ocorrido com este impacto nos domínios da saúde, da economia e
das áreas sociais.
O abrandamento económico e o confinamento total da primeira vaga e o condicionamento da segunda vaga originaram
um efeito de redução das receitas próprias
da autarquia, resultantes do abrandamento da economia, que terão naturalmente
um impacto na estrutura orçamental do
atual ano económico de 2021.
Os fatores positivos do aumento previsível da receita de 2021 estão associados à
reprogramação do atual Quadro Comunitário “Portugal 2020”, com o normal
aumento das taxas de comparticipação
de projetos já aprovados, o reforço de
financiamentos de ações em curso e novas ações resultantes de uma reprogramação.
Inicia-se, em janeiro de 2021, o novo
Quadro Comunitário de Apoio “Portugal
2030” que terá um horizonte temporal de
2021 até 2027 e que permitirá ao município a continuidade de muitos projetos e
apostas municipais já em curso nos domí-

L

impe os olhos da luz do
dia e, ao entardecer,
projecte o olhar para o
horizonte, contemple a abóbada
celeste.
Há pouco mais de 410 anos,
em Março de 1610, Galileu Galilei fez as primeiras observações científicas dos astros utilizando um telescópio, instrumento por ele melhorado. A sua
luneta, permitia-lhe aumentar o
tamanho aparente de um objecto até cerca de 30 vezes. Por isso, terá sido o primeiro ser humano a contemplar com admiração, as crateras lunares com
um detalhe que deixou desenhado nas suas ilustrações, registos científicos das suas observações.
Também na aurora do século
XVII, e ao observar o planeta
Júpiter, Galileu descobriu, para
seu grande espanto, que outros
corpos celestes orbitavam ao
redor desse planeta gigante: Jú-

nios da educação, nas infraestruturas ambientais, na cultura e nos apoios aos equipamentos sociais.
Em 2021 teremos também a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência que disponibilizará 15,7 mil milhões de euros a Portugal para a recuperação económica, reformas estruturais e investimentos associados á descarbonização da economia e adaptações climáticas,
para várias tipologias de investimentos de
2021 até 2026.
O PRR prevê intervenções financiadas a
100% nas áreas da saúde, áreas sociais,
pequenas ligações rodoviárias, habitação
social, centros de investigação e de valorização do território, eficiência energética
e projetos de adaptação às alterações climáticas.
Para apoiar este ciclo de investimentos
excecionais que a União Europeia e o
nosso Governo disponibilizam aos territórios já no início de 2021 é necessário
que as autarquias possam acompanhar
com recursos próprios as componentes
nacionais destas novas candidaturas.
As grandes opções do plano e de investimento do Município de Viana do Castelo estarão muito centradas em quatro
objetivos fundamentais:

piter também tem Luas, só
suas! Esse momento, que o leitor pode imaginar e reviver hoje
ao contemplar a “estrela da tarde”, é um marco da história da
ciência e logo da humanidade.
O facto de corpos celestes rodarem à volta de outros corpos
celestes que não a Terra, fez
ruir concepções anteriores, baseadas na primeira aparência
das coisas. Com a simples atitude de registar o que observava,
Galileu reuniu dados suficientes para corroborar um determinado modelo mais aproximado
do comportamento do Universo
então observável: o modelo heliocêntrico proposto antes por
Copérnico.
As observações sistemáticas
dos corpos celestes, efectuadas
sucessivamente por diversas
gerações de cientistas, adicionaram novos dados e conhecimentos às observações e registos precedentes, o que permitiu

• Apoio às populações no combate à
Pandemia COVID 19, incentivos à economia e às Instituições de Solidariedade
Social:
Nestes programas estão incluídos os
apoios à saúde à população vianense nos
testes Covid, nos equipamentos de proteção individual, nos incentivos económicos às atividades mais fustigadas pela crise e nos apoios às IPSS’s para
equipamentos de proteção individual,
equi- pamentos e obras de requalificação
ou ainda o aumento de valências sociais.
• Execução do atual quadro comunitário
de apoio nas tipologias de investimento:
Infraestruturas básicas de abastecimento
de água e águas residuais, educação (Remoção Fibrocimento Escolas, Requalificação Escola Pintor José de Brito, requalificação de várias EB1’s como Escola
Carmo, Escola de Areosa, Santa Maria
Geraz do Lima), equipamentos sociais
(apoios aos programas das IPSS’s no âmbito do Programa Pares e outras ações),
equipamentos de saúde (Centro Saúde/
USF da Meadela), ambiente (Alargamento de redes de água e saneamento) e reabilitação urbana (conclusão do PEDU e arranjos urbanísticos dos centros cívicos
das freguesias);

A Galileu
ANTÓNIO PIEDADE

Bioquímico e Comunicador de Ciências

Ciência Viva
elaborar teorias sobre o universo distante, mas também válidas à nossa escala mais humilde
e humana. Por exemplo, é pela
mesma interacção gravítica que
faz com que os astros se movam uns à volta dos outros, que
uma qualquer maçã, golden ou
bravo de esmolfe, tanto faz, é
atraída e atrai o chão. O leitor,
quer experimentar, se faz favor?
Ponha de lado os preconceitos
e, por sua vez, experimente dei-

• Enquadramento dos projetos municipais nos objetivos do próximo Quadro
Comunitário de Apoio: Mobilidade Sustentável (rede ciclovias e adaptação da
frota municipal para veículos elétricos),
Eficiência Energética (substituição de luminárias e adaptações de edifícios públicos), Cultura (Programa Valorização Património Construído) e Infraestruturas de
Saneamento Básico (Alargamentos das
redes de água, saneamento nas freguesias
e resíduos sólidos urbanos);
• Candidatura dos projetos identificados
no Plano Nacional de Investimentos no
Plano de Recuperação e Resiliência Económica: Nova Via Vale do Neiva, Nova
Travessia do Rio Lima, Áreas de Acolhimento Empresarial Alvarães, Barroselas,
Castelo Neiva, Cardielos, Carvoeiro, Neiva e Lanheses) novo Terminal de Cruzeiros, novos Centros de Saúde (Meadela,
Alvarães, Litoral Norte), Habitação Social, Residências Universitárias, Unidades Cuidados Integrados.
Estas são os grandes desafios que temos
ao iniciar o novo ano de 2021: apoiar as
populações no combate à pandemia, preparar o relançamento da economia e investir nos fatores de competitividade do
nosso território.

xar cair da mesma altura e ao
mesmo tempo duas moedas diferentes: uma de um cêntimo e
outra de um euro. Está assim a
repetir uma outra experiência, a
dos graves, que Galileu Galilei
terá feito (há quem diga que
não!) no cimo de uma torre e
com outros objectos. Se o leitor
quiser estar mais alto, suba,
com cuidado, para cima de uma
cadeira e repita a experiência.
Os dois objectos não voltam a
chegar ao chão ao mesmo tempo? Pois é. Mesmo que repita
vezes sem conta até se cansar,
verá que o resultado é sempre o
mesmo. E se não fosse?
Saberá porventura o leitor que
esta experiência também foi
realizada na Lua, que agora observa em fase cheia, por astronautas da missão Apolo 15, em
1971: o comandante David
Scott deixou cair da mesma altura e ao mesmo tempo, uma
pena de ave e um martelo. E

não é que também caíram ao
mesmo tempo no chão lunar!
Como teria gostado Galileu de
ter observado, através da sua luneta, a réplica da sua experiência na Lua…
O facto é que a mesma experiência, feita por pessoas e em
locais e épocas diferentes, tem
dado sistematicamente o mesmo resultado. O conhecimento
que resulta desta atitude experimental é, assim, reprodutível
nas mesmas condições e isto é
uma das características do conhecimento que resulta do método científico.
Deixe cair o cansaço rotineiro
e descanse o olhar no céu estrelado. Deixe o tempo estender-se
no espaço, até ao infinito e deslumbre-se com a aparente serenidade da astronómica noite semeada de miríades de conste
lações de estrelas. Seja humano. Sonhe. Ponha questões e
experimente.
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Hoje entra em combate Júlio Ferreira: atletas do SC Braga preparam torneio de apuramento a Tóquio 2021

Joana Cunha garante bronze em Zagreb
TAEKWONDO
| Redacção |

A atleta de taekwondo do SC
Braga Joana Cunha garantiu,
ontem , a medalha de bronze na
prova feminina de -57 kg do

Open Europeu de Zagreb.
Na prova que marcou o regresso à competição, a atleta do SC
Braga eliminou a espanhola
Marta Calvo nos quartos-de-final e apenas foi derrotada nas
meias-finais diante de Jane Jo-

nes (Grã-Bretanha), conquistando um lugar no pódio.
Hoje, outro atleta bracarense,
Júlio Ferreira, nascido na freguesia de São Lázaro em Abril
de 1994, também entra em ação
no Open Europeu, que decorre

na capital croata.
O Open de Zagreb serve de
preparação para o torneio de
qualificação para os Jogos de
Tóquio. Com 26 anos, Júlio procura a sua primeira presença em
Jogos Olímpicos.

Galardão do Instituto Português do Desporto e Juventude

AAUMinho recebe prémio
pelo Start Point Summit
ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL
| Redacção |

O Start Point Summit, evento organizado
pela Associação Académica da Universidade do Minho, foi um dos projectos vencedores do Prémio de Boas Práticas «Associativismo Estudantil» da região Norte,
promovido pelo Instituto Português do
Desporto e Juventude (IPDJ). Este prémio
visa valorizar projectos inovadores, levados a cabo por associações de jovens,
com impacto social junto das diversas comunidades.
A realização do concurso de Boas Práticas “Associativismo Estudantil” pretende

PASSATEMPO

distinguir as associações de estudantes do
ensino superior, inscritas e efectivas no
Registo Nacional do Associativismo Jovem, que se destacaram pelos projectos
de relevo em 2019.
A AAUMinho candidatou-se ao Prémio
de Boas Práticas “Associativismo Estudantil” com a Start Point Summit, cuja
edição de 2019 decorreu de 14 a 22 de outubro, no Campus de Gualtar da Universidade do Minho, e a Mostra Empresarial
juntou mais de 1000 participantes e 72
empresas e start-ups.
A entrega de prémios às associações
vencedoras está prevista para o dia 5 de
Dezembro.

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

JUSTINO FEIO VALE ANTUNES
GUIMARÃES
Sua família cumpre o dever de participar a todas
as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento
do seu ente querido, o Sr. JUSTINO FEIO VALE
ANTUNES GUIMARÃES de 87 anos, residente na Rua
do Salgueiral, Creixomil.
O corpo do saudoso falecido encontra-se em
câmara ardente na Capela de Santos Passos. O seu
funeral realiza-se hoje, quarta-feira, dia 25 de
Novembro, pelas 15h00 na Igreja de Santos Passos,
seguindo para o Crematório Central Vale do Ave
Comunica que as cerimónias fúnebres serão reservadas à família,
derivado à situação actual do COVID-19.
Braga, 25 de Novembro de 2020
A FAMÍLIA
Funerária St.º Estevão - Rua António da Costa Guimarães 2311 - Urgezes - Tlf. 253 525 464 - 914 748 502

PASSATEMPO

CONHECER A GALIZA
REGULAMENTO

CONHECER A GALIZA
Frase

1. O jornal Correio do Minho e o Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular promovem o passatempo
ʻConhecer a Galizaʼ que tem como objectivo fomentar o Turismo entre a Galiza e o Norte de Portugal.
Para tal convidam os leitores a escrever uma frase turística sobre a Galiza.
2. A frase deve incluir sempre a palavra Galiza.
3. O passatempo tem três prémios, oferecidos pelo Eixo Atlântico e Correio do Minho aos autores das
duas melhores frases sobre a Galiza:
- Um fim-de-semana com alojamento para duas pessoas (duas noites), com pequeno almoço,
no Hotel Mendez Nuñez, em Lugo.
- Um fim-de-semana com alojamento para duas pessoas (duas noites), com pequeno almoço,
no Hotel Alfonso IX, em Sarria.
- Um fim-de-semana com alojamento para duas pessoas (duas noites), com pequeno almoço,
no Gran Hotel Lugo Eurostars, em Lugo.

Nome

4. As frases devem ser redigidas em cupões, que o jornal Correio do Minho publicará até 13 de
Dezembro 2020, e enviadas para o seguinte endereço:
Correio do Minho - Conhecer a Galiza
Praceta do Magistério, n.º 34, Maximinos, 4700-236 BRAGA

Morada

5. No mesmo cupão é obrigatório incluir o Nome, Morada e Telefone do participante.

#

6. O júri é constituído pelo director de Programas da Rádio Antena Minho, pelo director do jornal
Correio do Minho, e por um representante do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular.
7. O prazo de entrega das frases termina no dia 14 de Dezembro, às 18 horas.

SC BRAGA

Joana Cunha em Zagreb

8. A decisão do júri é publicada no Correio do Minho, na sua edição de 15 de Dezembro e a entrega
dos prémios realiza-se no dia 18 de Dezembro, pelas 11 horas, nas Instalações do Correio do Minho.

Telef.
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ID:124391005-527 -
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115.000 €

C.E.:(D) T3 no centro da cidade.
Apartamento remodelado no centro da cidade
com garagem individual.
Localiza-se a 200m da Av. da Liberdade
e a 100m do Fórum Braga.

ID:124391014-123 -

85.000 €

C.E.:(C) Apartamento T1 em ótimo
estado no centro da cidade.
Com garagem e terraço com 40 m2.
Marque já a sua visita!

ID:124391022-74 -

148.000 €

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

ID:124391047-24 –

59.000 €

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

correiodominho.pt 25 de Novembro 2020

AVANIS

ADMITE
TROLHAS
POLIVALENTES
Tel. 253 267 466

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

CASA

Cavalheiro

DE ACOLHIMENTO

55 anos, divorciado,
deseja conhecer senhora
na mesma idade, livre,
para relacionamento sério.
Tlm. 913 171 290

SÉNIOR
Tem 1 vaga para senhor/a

Tlm. 932 429 685

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

FREITAS COSTA
& FILHOS, S.A.
Construção Civil e Obras Públicas
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EDITAL
Manuel Oliveira Lopes, Vereador da Qualidade, Ordenamento e
Gestão do Território, da Câmara Municipal de Vila Verde.
Faz público, em cumprimento do disposto no 2, do artigo 27º do
Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi conferida
pelo Dec-Lei 136/14 de 9 de setembro. que deu entrada nesta Câmara
Municipal, um pedido de alteração de operação de loteamento, titulado
pelo alvará de n.º31/85, sito em lugar da Lagoa, freguesia de Soutelo,
deste concelho, requerido em nome de Marcelino Barbosa Ferreira.
As alterações solicitadas são relativa aos lotes nºs 17, 18 e 19 e são
as seguintes:
LOTE N.º17:
A área de implantação do edifício para habitação do lote 17 passa a
ser de 265,00m2
A área de implantação para piscina do lote 17 passa a ser de 49,50m2
A área de construção do edifício para habitação do lote 17 passa a ser
de 280,00m2
A área de construção do edifício para garagem do lote 17 passa a ser
de 100,00m2
A área de construção para piscina do lote 17 passa a ser de 49,50m2
LOTE N:º18:
A área de implantação do edifício para habitação do lote 18 passa a
ser de 248,00 m2
A área de implantação para piscina do lote 18 passa a ser de 49,50m2
A área de implantação para piscina do lote 18 passa a ser de
49,50 m2.
A área de construção do edifício para garagem do lote 18 passa a ser
de 70,00m2
A área de construção para piscina do lote 18 passa a ser de 49,50m2
LOTE N:º 19:
A área de implantação do edifício para habitação do lote 19 passa a
ser de 260,00m2
A área de implantação para piscina do lote 19 passa a ser de 49,50m2
A área de construção do edifício para habitação do lote 19 passa a ser
de 310,00m2
A área de construção do edifício para garagem do lote 19 passa a ser
de 90,00m2
A área de construção para piscina do lote 19 passa a ser de 49,50m2.
Mantém-se os restantes parâmetros do alvará inicial.
Para efeitos do n.º 3 do artigo 27º do Decreto-Lei 555/99, na redação
dada pelo Decreto-Lei 136/14 de 9 de setembro, conjugado com a alínea
b) do n.º 3 do artigo 112º CPA - Código do Procedimento Administrativo,
ficam notificados os restantes proprietários dos lotes constantes do alvará
para se pronunciarem
Durante o período de 15 dias úteis, contados a partir da data de afixação do presente Edital, o processo 02/1984/1147, estará disponível, para
consulta, na Divisão de Urbanização e Edificação, durante as horas de
expediente (8,30 – 16,30 horas).
Todos os interessados poderão apresentar por escrito, no decurso
daquele período, reclamações, observações, sugestões e pedidos de
esclarecimentos, as quais deverão ser entregues no Balcão de
Atendimento deste Município.
Para constar se pública o presente Edital e outros de igual teor, que
vão ser afixados no local, na sede do Município e da Junta de Freguesia,
num jornal de âmbito local e na pagina da Internet do Município
Vila Verde, em 9 de novembro de 2020.
O Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestão do Território,
Manuel Oliveira Lopes, Dr.

COMPRO!!!
Imóveis, Automóveis,
Ouro/Prata,
Antiguidades...
Tlm. 967 200 625
Email:
investimentos.imogold@gmail.com
“Correio do Minho”, 23/11/2020

VENDE-SE
ou ALUGA-SE
1.000 metros de ARMAZÉM
e 1.000 metros de ESCRITÓRIO
Avenida Santa Ana de Vimieiro
(próximo do Parque Industrial de Celeirós).
Para mais informações:
Tlf. 253 606 830 - Tlm. 919 991 083

“Correio do Minho” 25/11/2020

ANÚNCIO
Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde
Assembleia-Geral
No próximo dia 26 de Novembro de 2020, pelas 17h.00m,
realizar-se-á a Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia
de Vila Verde, no auditório da Instituição, na qual os Irmãos com
inscrição ativa poderão participar, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1 – Discussão e votação da ata das sessão de
25/03/2020;
Ponto 2 – Período antes da Ordem do dia;
Ponto 3 – Apreciação e votação do Plano de Atividades e
Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos para o ano
de 2021.
Os documentos poderão ser consultados na Provedoria
desta instituição durante o horário de expediente (09h-12.30; 14h17h).
Caso à hora marcada não esteja presente o número legal de
Irmãos previsto nos termos do Artº. 24º do Compromisso acima
referido, a Assembleia funcionará, em segunda convocatória, trinta minutos depois, no mesmo local e com a mesma ordem de trabalhos, com qualquer número de irmãos presentes, de acordo
com as disposições vigentes.

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
“Correio do Minho” 25/11/2020
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Tribunal Judicial
da Comarca
de Braga

Tribunal Judicial
da Comarca
de Braga

Juízo Local Cível de Vila Verde

Juízo Local Cível de Vila Verde

Anúncio

Anúncio

Processo: 763/20.7T8VVD
Acompanhamento de Maior
Referência: 170599308
Data: 17-11-2020
Requerente: Ministério Público
Requerido: Maria da Glória
Oliveira
Faz-se saber que foi distribuído
neste tribunal, o processo de Acompanhamento de Maior, em que é
requerido Maria da Glória Oliveira,
com domicílio: Rua Dr. João
Macedo Cunha, 15 - 1.º Esq.,
4730-700 Vila Verde, com vista a
serem definidas medidas de acompanhamento.

Processo: 762/20.9T8VVD
Acompanhamento de Maior
Referência: 170598788
Data: 17-11-2020
Requerente: Ministério Público
Requerido: Rosa Sousa
Gonçalves
Faz-se saber que foi distribuído
neste tribunal, o processo de Acompanhamento de Maior, em que é
requerido Rosa Sousa Gonçalves,
nascido em 10-12-1937 com
domicílio: Av.ª N.ª Sr.ª do Alívio 340, Soutelo, 4730-570 Vila Verde,
com vista a serem definidas medidas de acompanhamento.

A Juiz de Direito,
Dra. Sara Lígia Macedo Faria
Guimarães

A Juiz de Direito,
Dra. Sara Lígia Macedo Faria
Guimarães

A Oficial de Justiça,
Adosinda Oliveira

A Oficial de Justiça,
Adosinda Oliveira

EDITAL
Manuel Oliveira Lopes, Vereador da Qualidade, Ordenamento e
Gestão do Território, da Câmara Municipal de Vila Verde.
Faz público, em cumprimento do disposto no 2, do artigo 27º do
Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi conferida
pelo Dec-Lei 136/14 de 9 de setembro. que deu entrada nesta Câmara
Municipal, um pedido de alteração de operação de loteamento, titulado
pelo alvará de n.º 14/1999, sito em lugar da Rua, freguesia de Portela das
Cabras, deste concelho, requerido em nome de Cidália Ferreira da Silva.
A alteração solicitada são relativa ao lote nº 9 e são as seguintes:
LOTE N.º9:
Alteração do numero de pisos acima da cota soleira passa de dois
pisos para um piso.
Alteração do polígono e área de implantação passa de 100,00m2 para
250,00m2.;
Alteração da área de construção passa de 300,00m2 para 440,00m2.
Mantém-se os restantes parâmetros do alvará inicial.
Para efeitos do n.º 3 do artigo 27º do Decreto-Lei 555/99, na redação
dada pelo Decreto-Lei 136/14 de 9 de setembro, conjugado com a alínea
b) do n.º 3 do artigo 112º CPA - Código do Procedimento Administrativo,
ficam notificados os restantes proprietários dos lotes constantes do alvará
para se pronunciarem.
Durante o período de 15 dias úteis, contados a partir da data de afixação do presente Edital, o processo 02/1994/4139, estará disponível, para
consulta, na Divisão de Urbanização e Edificação, durante as horas de
expediente (8,30 – 16,30 horas).
Todos os interessados poderão apresentar por escrito, no decurso
daquele período, reclamações, observações, sugestões e pedidos de
esclarecimentos, as quais deverão ser entregues no Balcão de
Atendimento deste Município.
Para constar se pública o presente Edital e outros de igual teor, que
vão ser afixados no local, na sede do Município e da Junta de Freguesia,
num jornal de âmbito local e na pagina da Internet do Município.
Vila Verde, em 05 de novembro de 2020.
O Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestão do Território,
Manuel Oliveira Lopes, Dr.
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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 25 de Novembro 2020

Publicidade 29
www.vciautomoveis.pt

LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA

Audi-A4-TDI-2013
104649Kms - 140cv 18.400€

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

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

Volvo XC60 draivE 2.4dcc - 2010

VOLVO C30 - 2010 - 109 CV
1600 CC - 82314 KM -12.000€

FORD KA + ANO 2018 - 85 CV
1200 CC - 37100 KM - 10.000€

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

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

Palavras Cruzadas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
RTP 1
05:59
06:30
10:00
13:00
14:15
14:50
17:30
19:06
19:51
19:59
21:00
21:51
22:47
00:19
01:11
02:06
02:50

RTP 2

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Rota N2 - Best Of
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
O Preço Certo
Direito de Antena
Telejornal
O Atentado
Joker
Cá por Casa com Herman José
Terras Extremas
Grande Entrevista
O Sábio
Dormimos Debaixo do Mar

18:55
19:18
19:30
19:41
19:52
20:01
20:09
20:16
20:26
20:33
21:30
22:04
22:13
23:43

Casa
Os Vizinhos Piratas
Atchoo
Ao Resgate da Selva
Tufão
Não-Não
Lili E A Baía dos Tesouros
Os Nuvinhas
Banda Zig Zag
Cidades Secretas
Jornal 2
Folha de Sala
Em Chamas
Chuva é Cantoria
Na Aldeia dos Mortos
01:37 Muito Barulho para Nada
03:11 Sociedade Civil
04:15 Euronews

SIC
06:00
09:00
10:00
13:00
14:45
16:00
18:00
19:00
20:00
21:30
22:15
00:00
01:00
02:30

TVI
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Rainha das Flores
Júlia
Viver A Vida
Êta Mundo Bom!
Jornal da Noite
Nazaré
Terra Brava
Totalmente Demais
Passadeira Vermelha
Investigação Criminal:
Los Angeles

06:00
06:30
10:15
13:00
14:55
16:00
18:15
19:00
20:00
22:00
00:00
02:00
02:35

Os Batanetes
Diário da Manhã
Dia de Cristina
Jornal da Uma
Destinos Cruzados
Dia de Cristina
Big Brother - A Revolução
Última Hora
Jornal das 8
Liga dos Campeões
Marselha X FC Porto
Bem Me Quer
Big Brother - A Revolução
Extra
Big Brother - A Revolução
A Outra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 - alcântara; murcha. 2 - alverca. 3 - cada;
songamonga; analogia. 4 - malícia; memória; vítima. 5 - hesitante; gesto. 6 - lembrança. 7 - marido; escola. 8 - rasga; adite;
companhia. 9 - que; nome de mulher; sim. 10 - freguesia do
concelho de Barcelos. 11 - portuguesa; ventilar.
VERTICAIS: 1 - suspensão; condição. 2 - indiferença. 3 - enlace; rameira; chefe. 4 - banto; indiviso; direito. 5 - grito com
que as bacantes invocam Baco; agora. 6 - causticar. 7 - acabo;
aca-nhado. 8 - dificuldade; galheta; ontem. 9 - dentro; multa;
como. 10 - maluco. 11 - logro; apoquentação.

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Sudoku
4

8

labhilariolima@mail.telepac.pt

7
9 1

FARMÁCIAS
AMARES
MERCADO T. 253 377 760

CABECEIRAS DE BASTO
MOUTINHO T. 253 662 247

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

R. do Mercado Municipal

Largo da Boavista

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
CENTRAL T. 253 811 637

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

Rua José Falcão ,53

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

FAFE
SOUSA ALVES T. 253 599 335

ARCOS DE VALDEVEZ
FÁTIMA T. 258 514 104

PONTE DE LIMA
SÃO GONÇALO T. 258 931 043

R. Serpa Pinto, 2

Praça Dom Manuel I, 75

Edífício da Rotunda Lote 1 Fração A

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CAMEIRA T. 252 323 819

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
MODERNA T. 258 809 000

Praça Dona Maria II, 1096

Praça Conselheiro Silva Torres

R. do Aveiro, 203-205

GUIMARÃES
PAULA MARTINS T. 253 415 833

MELGAÇO
VALE DO MOURO T. 251 403 312

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

R. Bom Jesus da Cruz, 5

BRAGA
ALVIM T. 253 262 682
Rua 5 de Outubro, 490

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

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

VILA VERDE
MEDEIROS T. 253 311 123
Praça 5 de Outubro, 78

2

R. Teixeira de Pascoais, 71

Rua Dr. Augusto César Esteves, 213

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

1

5

7

6
4

6
5

8

3 4
8

2
3

2

9
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8 1

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - ponte; seca. 2 - ouviela. 3 - um; songa; ar. 4 - sal; eco; aru. 5 - areu; auto. 6 - monumento. 7 - dono; aula. 8 - ara; ada; aaz. 9 - de; joana; si. 10 - durrães. 11 - lusa; orear.
Verticais: 1 - pausa; dado. 2 - marmore. 3 - no; leona; du. 4 - tus; uno; jus. 6 - incomodar. 7 - sego;
anão. 8 - ela; ana; aer. 9 - ca; autua; se. 10 - artolas. 11 - fruo; aziar.

correiodominho.pt 25
19 de
de Novembro
Novembro 2020
2020
correiodominho.pt

MINHA
1º VEZ
em Braga
Gabriela cravo
e canela
25 anos boa
como o milho.

964 131 762

Colombiana
Simpática, meiga, peludinha,
corpo bonito.
Atendo sem pressa, oral
guloso, 69 + acessórios.
Adoro minete.

913 639 564

Cabritinha
de volta
das 8 às 19 horas

918 595 077
Novidade em braga
2 amigas muito meigas
e simpáticas
Atendem sem pressas
Oral gostoso, 69,
com acessórios

911 197 291
969 080 576

Insólito

Família pensa que a casa está
a ser assaltada… mas afinal
o barulho era de uma píton

Uma família australiana acordou durante a
noite a pensar que a sua casa estava a ser
assaltada após ouvir barulho. No entanto,
era ‘apenas’ uma píton, que estava na casa
de banho. O animal, que tinha 2,5 metros,
deslocou-se até uma janela localizada acima
do lavatório, fazendo com que vários
produtos e até azulejos caíssem, causando

Mila
Pan
Modelo nasceu na
Argentina mas
mudou-se para a
Rússia, onde vive há
vários anos. Mila Pan
adora “o leste
europeu”,
principalmente o frio.
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Travesty
Suzana
Activa/passiva,
O... nat., 69.
Peito XXL
e leiteira.
Até sábado.

913 601 417

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

ruído. A família chamou uma equipa de
resgate animal para tratar da ocorrência.
Segundo o canal de televisão australiano
9News, o animal não se conseguiu libertar
da janela, onde ficou preso, sem ajuda dos
profissionais da organização de resgate. O
réptil, que não era venenoso, foi colocado
num local seguro. São vários os especialistas
em répteis que têm alertado os australianos
para se manterem atentos, uma vez que há
um maior movimento destes animais
durante o verão.

JOGOS
Segunda 23/11/20

Sorteio 47/2020

05.948
2.º Prémio 33.892
3.º Prémio 67.507
1.º Prémio

Terça 24/11/20

Sorteio 94/2020

25 33 38 42 50
*8 *12
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 21/11/20

Sorteio 94/2020

10 23 28 31 32
+ 12

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: 2 de Ouros, que
significa Dificuldade, Indolência.
Amor: Evite colocar o trabalho
acima de tudo e todos. Dê atenção
à família.
Saúde: Vigie a saúde. Alimente-se
bem e faça algum exercício.
Dinheiro: Período mais difícil.
Organize as tarefas.
Números da Sorte:
1, 4, 6, 17, 22, 29
Touro
Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Vai passar momentos
agradáveis junto da pessoa amada.
Saúde: Evite abusar dos doces.
Ajude a prevenir a diabetes.
Dinheiro: Bom período para fazer
uma poupança. Amealhar nunca é
de mais.
Números da Sorte:
1, 6, 11, 19, 22, 30
Gémeos
Carta do Dia: 4 de Paus, que
significa Ocasião Inesperada,
Amizade.
Amor: Pode reencontrar um amigo.
Juntos recordarão bons momentos.
Saúde: Para atenuar as olheiras
reforce o consumo soja.
Dinheiro: No trabalho evite dar
ouvidos a terceiros. Confie mais em
si.
Números da Sorte:
7, 15, 21, 27, 45, 48
Caranguejo
Carta do Dia: 6 de Espadas, que
significa Viagem Inesperada.
Amor: Seja mais atenciosa com as
pessoas que ama.
Saúde: Faça natação para eliminar
dores nas costas.
Dinheiro: Momento favorável para
colocar em marcha um projeto.
Poderá ter de fazer uma viagem.
Números da Sorte:
9, 12, 24, 31, 38, 45
Leão
Carta do Dia: Valete de Copas, que
significa Lealdade, Reflexão.
Amor: É altura de repensar a sua
relação. Pense se é mesmo feliz.
Saúde: Evite gastar energia com
coisas que a entristecem. Seja
positiva.
Dinheiro: O dia é propício à
reflexão. Pode tomar uma decisão
importante.
Números da Sorte:
4, 7, 12, 15, 38, 46
Virgem
Carta do Dia: Os Enamorados, que
significa Escolha.
Amor: Ofereça um presente ao seu
amor. Uma surpresa sabe sempre
bem.
Saúde: Hidrate-se bebendo chá.
Dinheiro: Pense bem antes de dizer
sim a tudo. Veja se consegue dar
conta de tanto trabalho.
Números da Sorte:
1, 5, 12, 16, 37, 46

Balança
Carta do Dia: A Papisa, que
significa Estabilidade, Estudo e
Mistério.
Amor: Uma discussão poderá
abalar a sua paz. Procure
entender-se com o seu par.
Saúde: Se lhe custa beber água,
tome chá. O importante é que
hidrate o organismo.
Dinheiro: Pode colocar em marcha
um projeto importante.
A estabilidade está perto.
Números da Sorte:
3, 5, 10, 24, 32, 47
Escorpião
Carta do Dia: Cavaleiro de Copas,
que significa Proposta Vantajosa.
Amor: As suas emoções estão ao
rubro. Encha a sua cara-metade de
mimos.
Saúde: Dê especial atenção aos
dentes. Coma mais maças e
amêndoas.
Dinheiro: Irá vencer provas difíceis.
Poderá até receber uma nova
propostas.
Números da Sorte:
12, 18, 23, 27, 36, 42
Sagitário
Carta do Dia: 3 de Ouros, que
significa Poder.
Amor: Terá força para dar ânimo à
sua cara-metade que hoje pode
estar mais em baixo.
Saúde: Para purificar o fígado tome
sumo de agrião e couve.
Dinheiro: Encha-se de força de
vontade e leve as iniciativas avante.
Números da Sorte:
9, 14, 20, 33, 39, 49
Capricórnio
Carta do Dia: O Diabo, que significa
Energias Negativas.
Amor: Terá força para dar ânimo à
sua cara-metade que hoje pode
estar mais em baixo.
Saúde: Para purificar o fígado tome
sumo de agrião e couve.
Dinheiro: Encha-se de força de
vontade e leve as iniciativas avante.
Números da Sorte:
9, 14, 20, 33, 39, 49
Aquário
Carta do Dia: 7 de Espadas, que
significa Novos Planos,
Interferências.
Amor: Confie no seu par. Uma
relação saudável só se consegue
com confiança.
Saúde: Para prevenir a osteoporose
coma maçãs.
Dinheiro: Um colega poderá tentar
interferir no seu trabalho.
Proteja-se.
Números da Sorte:
7, 9, 13, 32, 37, 41
Peixes
Carta do Dia: 2 de Espadas, que
significa Falsidade.
Amor: Aja com prudência. O amor
exige trabalho e empenho.
Saúde: Seja otimista. A vida leva-se
melhor assim.
Dinheiro: Esforce-se por cumprir as
tarefas que lhe destinaram.
Números da Sorte:
9, 14, 18, 23, 27, 36
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Covid 19

PSP Braga

Guimarães disponibiliza técnicos
à Saúde Pública para inquéritos

Detenções por tráfico
de estupefacientes

A Esquadra de Investigação Criminal
de Braga deteve anteontem, em
Braga, dois cidadãos com 24 e 21
anos de idade, por tráfico de
estupefacientes, crime sob o qual os
mesmos já se encontravam
conotados.
Esta detenção surge na sequência
de uma vigilância que vinha sendo
feita aos suspeitos, tendo esta PSP
levado a cabo uma operação policial
e após abordagem, foi-lhes
efectuada uma revista, tendo-lhes
sido encontrado o seguinte
estupefaciente, cocaína suficiente
para 312 doses; haxixe suficiente
para 165 doses; 165 euros em
dinheiro.
Os detidos foram presentes junto do
Tribunal Judicial de Vila Nova de
Famalicão.

Barcelos

Prisão preventiva
por tráfico de droga

Após terem sido presentes no
Tribunal Judicial de V. N. Famalicão,
dois dos arguidos ficaram sujeitos à
medida de coacção de prisão
preventiva, tendo sido
encaminhados para o
Estabelecimento Prisional de Vale
do Sousa, e os outros dois ficaram
sujeitos a apresentações periódicas
no posto policial da sua área de
residência.
O Comando Territorial de Braga,
através do Núcleo de Investigação
Criminal (NIC) de Barcelos, deteve,
em flagrante delito quatro pessoas,
três homens com idades entre os 17
e os 28 anos e uma mulher de 20,
por tráfico de estupefacientes, em
Barcelos.

Presidenciais

Presidente da República
marcou eleições
para 24 de Janeiro
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcou ontem as eleições presidenciais para 24 de Janeiro de 2021. Se nenhum dos candidatos obtiver mais de metade dos votos validamente expressos, não se considerando como tal os votos em branco, "o segundo
sufrágio realizar-se-á no vigésimo primeiro dia posterior ao primeiro" entre os dois candidatos mais votados - neste caso, será em 14 de Fevereiro.
A lei determina que "tanto o primeiro como o eventual segundo sufrágio realizar-se-ão nos
60 dias anteriores ao termo do mandato do Presidente da República cessante", que é no dia
09 de março de 2021. Eleito nas presidenciais de 24 de Janeiro de 2016, à primeira volta,
com 52% dos votos expressos, Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse em 9 de Março de
2006, e ao longo do seu mandato manteve a recandidatura em aberto. Recentemente, em
entrevista à RTP, prometeu anunciar a sua decisão em “finais de Novembro, princípios de Dezembro”, após marcar a data das eleições.

‘Vamos Salvar Portugal’ é a designação do projecto da ARS Norte
que tem como finalidade interromper de forma mais célere as cadeias de transmissão de COVID-19 na comunidade.
A Câmara Municipal de Guimarães disponibiliza cinco técnicos superiores no sentido de colaborar com as autoridades de saúde para
efetuarem os inquéritos epidemiológicos, depois de concluída formação para o efeito, a ser realizada na ARS do Porto.
Este projecto pretende agilizar o contacto telefónico com os casos
confirmados de COVID- 19, imediatamente após o seu diagnóstico,
de forma a instituir as medidas necessárias.

Comércio em segurança

Plataforma digital compras seguras

‘Proximcity’ é a nova plataforma digital, desenvolvida pela Câmara
Municipal de Guimarães, que estará disponível no início do mês de
dezembro, com o objectivo de aproximar mais a população ao
comércio tradicional, serviços de restauração e similares. Este
serviço é gratuito e materializado numa aplicação para dispositivos
móveis, com o objetivo de apoiar os comerciantes de Guimarães.
Publicidade

O SEU PARCEIRO DE INVESTIMENTO

Covid-19

Detidas 39 pessoas durante o estado
de emergência de 9 a 23 de Novembro

No período de estado de emergência entre 09 e 23 de novembro foram detidas pela PSP e
GNR 39 pessoas por crimes de desobediência, 13 por desrespeitarem confinamento obrigatório e seis por resistência ou coação. O balanço foi feito ontem pela Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência, numa reunião esta tarde, à qual presidiu o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. A reunião de fez ainda um ponto de situação sobre a
criação de uma rede nacional de estruturas de apoio de rectaguarda, que vai funcionar nos
18 distritos do território continental, com 11 dessas estruturas já instaladas e cinco operacionais e em pleno funcionamento. Essas cinco estruturas localizam-se nos distritos de Braga,
Porto e Évora. A de Braga está instalada no Hotel João Paulo II e a de Évora na Residência
Universitária. No Porto estão em Valongo, no Seminário do Bom Pastor; Porto, na Pousada da
Juventude e Paços de Ferreira, no Antigo Hospital de Paços de Ferreira.
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