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Destaque

Braga com 1415 casos
activos de Covid-19

COVID-19
274,011

ONTEM havia 1415 casos activos de Covid-19 no concelho de Braga. Depois
de na terça-feira se terem registado três óbitos, ontem não houve mortes.
BRAGA
| Marlene Cerqueira |

O concelho de Braga registava
ontem, ao final do dia, 1415 casos activos de Covid-19, mais
143 do que na terça-feira, dia em
que se tinha verificado uma descida acentuada do número de
pessoas infectadas por SarsCoV-2.
Anteontem o concelho registava 1272 casos activos, menos
525 do que na segunda-feira,
facto que se ficou a dever, sobretudo, ao elevado número de recuperados registado nesse dia.
Houve 641 dadas como curadas
da infecção pelo novo coronavírus.
Ontem, foram dadas como curadas 14 pessoas, sendo agora o
total de recuperados de 5424.
Quanto a novos casos, ontem
foram confirmados mais 157.
São agora 6935 registados desde
o início da pandemia.
Depois de na terça-feira terem
sido declarados três óbitos associados à Covid-19, ontem não se
registaram mortes.

A Câmara de Vizela vai estender o modelo de serviço de entrega de refeições ao domicílio,
nos próximos dois fins-de-semana prolongados, através do serviço de táxis do concelho.
A iniciativa é válida ao almoço
e ao jantar, para entregas das 12
às 15 e das 19 às 21 horas.
Em comunicado, a autarquia
deu ontem nota de que vai manter esta iniciativa, apesar de, a
partir de agora, os restaurantes
poderem realizar take-away ao
postigo ou à porta aos fins-desemana e feriados, depois das 13

RECUPERADOS

PORTUGAL

189,356 (+5,123)

+ 5,290 NOVOS CASOS

80,528 (+96)

CASOS ACTIVOS

Portugal
Novos casos
aumentaram mais
de 30% em
21 concelhos do Norte

Braga tem cinco dos seus concelhos a registarem esta tendência: Póvoa de Lanhoso (mais
64% de novos casos), Cabeceiras
de Basto (mais 58%), Vieira do
Minho (56%), Braga (41%) e Celorico de Basto (33%).
No distrito de Viana do Castelo,
cujo crescimento se fixa nos
19%, o relatório N indica os concelhos de Arcos de Valdevez,
Monção, Ponte da Barca e Viana
do Castelo.

26455
CENTRO
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Braga tem actualmente 2036 em vigilância activa

Desde o início da pandemia, o
concelho contabiliza 96 mortes,
dos quais 74 tinha ocorrido até
Junho. Os restantes 22 óbitos foram já registados neste mês de
Novembro.
Em vigilância activa, por terem
tido contacto de risco com alguém infectado, estavam ontem
2036 bracarenses, mais 52 do
que no dia anterior.
Comparando a situação epide-

miológica de ontem com o mesmo dia de semana passada, percebe-se que o concelho registou
na última semana 1394 casos,
oito mortos e ainda 1400 recuperados.
Quanto a casos activos, registam-se menos 34 do que na
quarta-feira da semana passada.
Estes são os dados transmitidos
pela autoridade de saúde ao Município de Braga.

Autarquia mantém entrega de refeições
| Marlene Cerqueira |

Casos Confirmados

143129
NORTE

Nos próximos fins-de-semana prolongados

VIZELA

MORTES
4,127 (+71)

horas, de acordo com o novo decreto do Governo que regulamenta a aplicação do novo estado de emergência devido à
pandemia de Covid-19.
De acordo com o diploma, os
estabelecimentos de restauração
ou similares poderão funcionar
fora do período compreendido
entre as 8 horas e as 13 horas naqueles fins-de-semana e feriados
e fora do período entre as 8 horas e as 15 horas nas vésperas
dos feriados “desde que exclusivamente para efeitos de entregas
ao domicílio ou para a disponibilização dos bens à porta do estabelecimento ou ao postigo (take -away), não sendo, neste

caso, permitido o acesso ao interior do estabelecimento pelo público”.
Ainda assim a autarquia decide
manter o seu apoio e para beneficiar da entrega da refeição em
casa, basta accionar o pedido: o
cliente liga para o restaurante,
faz a encomenda, dá a morada
de entrega e estabelece o método
de pagamento. As entregas são
gratuitas para restaurantes e
clientes, sendo que a autarquia
assumirá o custo das entregas.
Trata-se de uma medida que
além da restauração auxilia também o sector dos táxis, que também tem sofrido com a pandemia e as restrições de circulação.

LISBOA
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da DGS

60,518,725

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 425,194 NOVOS CASOS

41,825,264

CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
FRANÇA
RÚSSIA

13,039,271
9,264,820
6,127,819
2,170,097
2,162,503

1,422,921

MORTES

ACTIVOS

267,024 5,100,232
135,245 451,589
170,199 481,602
50,618 1,962,927
37,538 464,546

CRÍTICOS

23,609
8,944
8,318
4,148
2,300

Mundo
Espanha com 10.222 novos casos e 369 óbitos
A Espanha registou 10.222 novos casos de covid-19, elevando para
1.605.066 o total de infectados no país desde o início da pandemia, segundo números divulgados ontem pelo Ministério da Saúde espanhol.
As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 369 mortes atribuídas à covid-19, passando o total de mortes para 44.037.
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Crianças e jovens do Bairro das Andorinhas
ganham ‘Sala de Apoio ao Estudo’
É UM MAIS UM APOIO que surge no seio da Associação de Moradores do Bairro das Andorinhas, que acaba de equipar uma sala
com material informático que vai disponibilizar à comunidade estudantil. O projecto é dinamizado pela Associação Gambozinos.
BAIRRO DAS ANDORINHAS
| Marta Amaral Caldeira |

As crianças e jovens do Bairro
das Andorinhas, em Braga, vão
ter apoio ao estudo gratuito numa sala especial, totalmente
equipada com computadores. O
projecto é promovido pela Associação de Moradores, vai ser dinamizado pelo Núcleo do Norte
da Associação Gambozinos e vai
ser lançado já na próxima semana.
A sala informática está, neste
momento, a ser montada pela
Associação de Moradores do
Bairro das Andorinhas juntamente com amigos, cumprindo
um sonho antigo, explica Flávio
Vieira. “Já queríamos concretizar este projecto há algum tempo, mas precisávamos de apoio,
nomeadamente de material e
equipamento informático” indicou o presidente da agremiação,
referindo que este ‘sonho’ foi
apresentado à Câmara Municipal de Braga, liderada por Ricardo Rio, que, encetou esforços no
sentido de o realizar e o apoio
necessário foi conseguido.
“A Câmara de Braga agilizou o
processo para conseguirmos ter
finalmente o equipamento informático de que necessitávamos, o
qual nos foi doado pela empresa
‘Webhelp’. Ao todo são dez
computadores que nos foram cedidos pela empresa. É material

DR

A ‘Sala de Apoio ao Estudo’ do Bairro das Andorinhas vai ser dinamizada pelos jovens ‘Gambozinos’, que têm trabalhado na comunidade

lll
A ‘Sala de Apoio ao Estudo’
do Bairro das Andorinhas
é um projecto que vai ser
dinamizado pela
‘Gambozinos’, uma
associação juvenil católica
que tem trabalhado na
comunidade e que vai
ajudar quando necessário.
semi-novo, que para nós é uma
grande mais-valia pois permite-nos montar uma sala de estudo
com todas as condições para
apoiar as nossas crianças e jovens na escola e nos seus estu-
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Presidente da Associação de Moradores agradece à ‘Webhelp’ o equipamento doado

dos académicos”, sublinhou Flávio Vieira.
A instalação desta sala de
apoio ao estudo vai contar, ainda, com a parceria da Junta de
Freguesia de São Vicente, que
vai apetrechá-la com mais um
computador, uma impressora e
um quadro, no sentido de garantir um apoio com todas as condições de ensino/aprendizagem.
Este apoio ao estudo será ministrado pelos jovens que integram o Núcleo de Braga da Associação Gambozinos - uma
associação juvenil, sem fins lucrativos, assente no voluntariado

e ligada à Companhia de Jesus que terão a seu cargo a dinamização do projecto. Mas, na verdade, este é um trabalho que os
jovens da Associação Gambozinos já faziam na prática, tal como explica Lucas Gonçalves, de
19 anos, que integra o movimento católico.
“O Bairro das Andorinhas é o
nosso bairro de eleição dentro
do nosso projecto ‘Gambozinos’. A nossa missão é estarmos
presentes no bairro, estarmos
junto da comunidade, das famílias e, sobretudo, dos mais jovens, tentando ser também um

testemunho de Cristo”, disse o
jovem bracarense.
“Na realidade, já vimos desenvolvendo esta componente de
apoio ao estudo das crianças e
jovens do bairro, sempre que detectámos qualquer caso ou necessidade nesse sentido, mas tínhamos que ir à casa das
pessoas. Com pandemia tivemos
que readaptar também os nossos
projectos e actividades e agora a
criação desta sala de estudo por
parte da Associação de Moradores vai ajudar neste processo
também, apoiando-nos em termos de condições para que nós
continuemos a prestar também
este apoio aos residentes do
bairro”, frisou Lucas Gonçalves.
“A nossa missão no bairro é
marcar presença e dar um acompanhamento extra a quem lá vive. Não estamos lá para resolver
os problemas que o bairro e as
famílias do bairro têm, mas para
os ajudar a superar esses mesmos problemas, oferecendo amizade e atenção”, referiu o jovem
‘Gambozino’, indicando que no
caso do apoio ao estudo, a ideia
não é que funcione como um
‘centro de explicações’, mas sim
um espaço onde se possam dissipar dúvidas, apoiar o estudo de
alguma forma, mas também na
expectativa de o movimento católico estar perto da juventude
do bairro de uma forma produtiva e amiga.
A criação desta sala informática na Associação de Moradores
do Bairro das Andorinhas vem
cumprir dois desideratos: por
um lado possibilitar um espaço
com condições de ensino/aprendizagem para que os ‘Gambozinos’ possam trabalhar no apoio
ao estudo sempre que houver necessidade e, por outro lado, possibilitar uma ‘casa’ aos jovens
‘Gambozinos’, um local onde
possam desenvolver as mais diversas actividades para a comunidade e onde esta possa ir ao
seu encontro, sempre que precisar de um ‘ombro amigo’.
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‘Juntos pelo comércio’
em nome da responsabilidade social

CAMPANHA“Juntos pelo comércio” apela à responsabilidade social dos empresários da região no sentido de canalizarem a verba
prevista para os jantares de Natal para o comércio e restauração locais, através da oferta de vales de compras aos colaboradores.
ACB

critério de cada empresário, mas
pode traduzir-se, por exemplo,
na oferta de vales de compras
aos colaboradores, sugeriu ontem o presidente da ACB.
Outra sugestão é efectuar um
donativo a uma instituição particular de solidariedade social

| Teresa Marques Costa |

A Associação Comercial de Braga (ACB) apela aos empresários
da região no sentido de dividirem a verba que tinham destinado ao jantar de Natal da empresa
pelos respectivos colaboradores
com a condição destes a gastarem no comércio e na restauração local.
O apelo foi lançado ontem sob
a forma de campanha de responsabilidade social com o mote
‘Juntos pelo comércio’.
Com esta campanha, a ACB
assume o seu papel de dinamização do tecido comercial e empresarial da região, sendo um
apelo extensivo a todos os empresários e que pode beneficiar
todos os sectores do comércio e
restauração.
“É mobilizarmo-nos todos para
um problema local” desafia o
presidente da ACB, Domingos
Macedo Barbosa.
O dirigente associativo lembra
que a época de Natal e de Ano
Novo é “especial para o comércio, serviços, famílias e cidadãos
em geral”, mas sublinha que “a
nossa vida está muito dependente da evolução da situação sanitária e pandémica que muito tem

condicionado a nossa actividade
profissional, empresarial e comunitária”.
Ao apelar a que todos se juntem pelo comércio, a ACB procura “minorar os efeitos da pandemia nos sectores mais
afectados” onde se incluem o
comércio e a restauração”.
Domingos Macedo Barbosa

admite que “o prolongamento da
pandemia começa a ter efeitos
devastadores em vários sectores
e actividades económicas”.
Também é certo que a pandemia não afecta todos os sectores
por igual e é aos que ainda podem afectar verbas ao “espírito
natalício” que a ACB apela.
O presidente da Assembleia

“Deixem as empresas regularem-se”
| Teresa Marques Costa |

O empresário Pedro Fraga, que
é também presidente da Assembleia Geral da Associação Comercial de Braga, estranhou ontem a sugestão deixada, no
último sábado, pelo PrimeiroMinistro, António Costa, de dar
tolerância de ponto aos colaboradores das empresas nos dias
30 de Novembro e 7 de Dezembro, vésperas de dois feriados
em que o Governo determinou o
encerramento de todos os esta-

Geral da ACB, Pedro Fraga,
acredita que “os empresários
não deixarão de responder”, sendo esta uma forma da ACB “provar que está incondicionalmente
ao lado dos empresários”, independentemente da área de actividade.
A forma de apoiar o comércio
e/ou a restauração locais fica ao

(IPSS) que apoie famílias desfavorecidas devendo o donativo
ser convertido em refeições nos
estabelecimentos de restauração.
Para o presidente da Assembleia Geral da ACB, o donativo
às IPSS pode ser “uma forma de
as famílias terem uma alimentação diferente ou passarem um
dia diferente indo ao restaurante”.

O apelo “Juntos pelo comércio” foi lançado ontem pela ACB, pela voz de Domingos Macedo Barbosa e Pedro Fraga

Tolerância de ponto nos dias 30 de Novembro e 7 de Dezembro

ACB

DR

lll
Outra forma de apoiar o
comércio local é oferecer
aos colaboradores da
empresa cabazes adquiridos
na região.
“É uma forma de
restabelecer as cadeias
de consumo que foram
quebradas com a
pandemia” afirma Pedro
Fraga.

belecimentos de ensino, incluindo creches e escolas privadas.
Pedro Fraga diz que cabe ao
Governo decidir sobre a tolerância de ponto para os funcionários públicos, mas já não lhe cabe entrar na gestão privada das
empresas.
O empresário lembra que são
já mais de um milhão os trabalhadores em regime de teletrabalho, ou seja, “há um mundo que
já está adaptado para trabalhar
em casa” e o Governo está a sugerir que deixem de trabalhar
dois dias, sendo que, em muitos

casos, isso significa a paragem
das empresas.
“Há sectores em que não é fácil
perder dois dias de salário” critica Pedro Fraga, apelando: “deixem as empresas privadas regularem-se”.
O presidente da ACB, Domingos Macedo Barbosa, concorda
que “é difícil, nalguns sectores,
as empresas fecharem dois dias
e pagar esses dois dias aos funcionários”. Neste contexto, e face à sugestão o Governo, seria
útil que este suportasse os custos
destes dois dias de trabalho.

§reacção
Presidente da ACB

Encerrar até às 13 horas concentra
as pessoas no período da manhã
O presidente da Associação Comercial de Braga, Domingos Macedo Barbosa, manifestou ontem reservas sobre a decisão do Governo de encerrar
todo o comércio e restauração até às 13 horas de sábado e de domingo
durante a vigência do estado de emergência.
“Não sei se o encerramento às 13 horas é mais prejudicial porque concentra as pessoas no período da manhã” afirmou ontem o dirigente da ACB,
exemplificando com a “enchente” que se verificou nas ruas de Braga no
passado fim-de-semana e manifestando dúvidas sobre os efeitos que isso possa ter no que toca à pandemia.
De acordo com Domingos Macedo Barbosa, na manhã do passado sábado, houve esplanadas da cidade de Braga que fizeram mais negócio do
que num normal dia de Agosto.
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Formação e requalificação são
vitais para o desenvolvimento

RICARDO RIO defendeu, no Global StartupCities Summit, a importância, para o desenvolvimento
económico, da formação e da qualificação de empreendedores e recursos humanos.
STARTUP BRAGA
| Marlene Cerqueira |

Os novos desafios para a criação
e consolidação de startups e demais empresas, a partir de temáticas como o talento e as necessidades de requalificação de
recursos humanos foram alguns
dos temas que estiveram ontem
em análise na cimeira virtual
Global StartupCities Summit,
promovida pelo consórcio europeu Global StartupCities, que
conta com o apoio da Comissão
Europeia, e do qual Braga é uma
das cidades fundadoras.
Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, foi um dos oradores. No painel sobre a temática ‘Action Plan of Global
StartupCities - leader Mayors in
the European innovation Area’,
o autarca, que também preside à
InvestBraga, defendeu que a
aposta na formação e na requalificação são os principais motores para o desenvolvimento económico.
O autarca sustentou que a formação e requalificação são importantes tanto para os recursos
humanos como para os próprios
empreendedores. Neste âmbito,
realçou que Braga tem feito trabalho na matéria e referiu, a título de exemplos, alguns projectos
que estão a ser desenvolvidos
pelo Município Braga com a
Universidade do Minho ou o
Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), como a

DR

Ricardo Rio participou ontem na cimeira virtual Global StartupCities Summit

lll
A comissária europeia
Mariya Gabriel participou
nesta cimeira virtual, onde
referiu que “a inovação é
complementar à educação
e essencial em todos os
domínios da investigação”,
enfatizando ainda a
importância de captar a
atenção das mulheres e dos
jovens para o
empreendedorismo.

§nota
InvestBraga

Plataforma ‘Work in Braga’
quer atrair e reter talentos
Ricardo Rio lembrou, no decorrer de uma das suas intervenções que a InvestBraga criou um portal — ‘Work In Braga’ — que se destina à atracção, criação e retenção de talento. “É uma plataforma agrega diversa informação útil para quem se quer instalar em Braga, mas também
permite conhecer as oportunidade de trabalho disponíveis”.
Este portal, criado no contexto do pós-primeira vaga da pandemia, é
ponto de partida para a captação de talento e oferta de emprego para o
concelho de Braga, sendo apoiado por um vasto conjunto de empresas e
contando de dezenas de perfis criados com oferta de talento.

School of CEO’s e o programa
Qualifica.IT.
“A educação e a investigação
são os pilares para o trabalho
que temos desenvolvido em prol
da economia bracarense e do
empreendedorismo. Desenvolvemos um conjunto de programas que pretendem complementar a formação dos trabalhadores
e, simultaneamente, ajudar na
requalificação, dando-lhes a
possibilidade de responder às
necessidades das empresas, algo
essencial para atrair e captar empregadores e reter o talento na
nossa cidade”, referiu no decorrer do painel que contou também
com a intervenção da comissária
europeia para a Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, Mariya Gabriel.
Tanto na sua intervenção inicial, no decorrer da sessão de
abertura da cimeira virtual, como no painel em que participou,
Ricardo Rio evidenciou a importância da ligação entre as autarquias e as instituições de ensino,
centros de investigação e agentes económicos. Considerou-se
que essa ligação entre diferentes
entidade é “crucial para o desenvolvimento das cidades”.
No caso concreto de Braga, frisou que o Município “tem trabalhado com o tecido empresarial
de forma a poder conhecer as
necessidades do mercado laboral”. É essa ligação que permite
perceber as competências procuradas pelos mercados e, assim,
orientar a oferta formativa.
Rio recordou ainda que Braga
tem apostado na promoção do
empreendedorismo junto dos
mais novos, permitindo que “os
estudantes se envolvam, se formem e treinem as suas competências em áreas mais tecnológicas, estimulando-os para o
digital e para o empreendedorismo, construindo caminho para
que possam ser futuros CEO’s
de startups”.
Publicidade
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Braga distinguida pela sétima vez como
‘Autarquia Familiarmente Responsável’

TÍTULO premeia políticas amigas das famílias. Autarca diz que a área do apoio social e familiar tem sido uma das prioridades e
que o Muncípio vai continuar a trabalhar para que Braga seja uma cidade onde os jovens encontrem as condições para se fixarem.
CÂMARA
| Redacção |

A câmara de Braga voltou a ser
distinguida como ‘Autarquia Familiarmente Responsável’. O título, atribuído pela sétima vez
consecutiva, demonstra a aposta
que a autarquia bracarense tem
feito ao nível das políticas municipais mais amigas das famílias,
contribuindo assim para o aumento da qualidade de vida dos
seus cidadãos. Por se tratar da
sétima distinção consecutiva, o
Município Bracarense recebeu
igualmente a distinção de ‘Palma’.
Para o presidente da câmara de
Braga, Ricardo Rio, a distinção
constitui o reconhecimento do
trabalho realizado em prol dos
bracarenses. “Desde que assumimos os destinos do Município, em 2013, identificámos a
área do apoio social e familiar
como uma das prioridades da
nossa actuação e o facto de recebermos esta distinção pelo sétimo ano consecutivo, é algo que
nos deixa extremamente satisfei-

tos”, salienta o autarca.
Ricardo Rio garante que o Município “vai continuar a trabalhar para que Braga seja cada
vez mais uma cidade Amiga das
Famílias, uma cidade onde os
mais jovens encontrem todas as
condições para se fixar e construir a sua vida”.
Ao longo dos últimos anos, o
Executivo Municipal implementou diversas medidas e políticas
sociais familiarmente responsáveis, a começar pela redução dos
tarifários de água e saneamento,
que tem em consideração o número de pessoas por agregado
familiar, não penalizando as famílias mais numerosas.
A política generalizada de oferta de manuais escolares; o reforço dos apoios conferidos aos
alunos de escalão A e B; o alargamento dos apoios ao transporte escolar; o reforço do apoio
nas refeições escolares; comparticipação da taxa de IRS para as
famílias; Regime de Apoio à
Renda (RADA); a redução do
IMI e o IMI familiar; o projecto
‘Pimpolho’ de prevenção da am-

bliopia aos alunos do pré-escolar, o programa de apoio à vacinação; o programa Braga a Sorrir de saúde oral para os mais carenciados; o projecto de Teleassistência aos mais idosos; os
Cartões Braga Kid, Sénior e Famílias Numerosas; o BragaSol,
que auxilia a realização de pequenas obras de reparação e re-

qualificação de habitações degradadas; as iniciativas de acolhimento e integração de todas
as comunidades imigrantes no
concelho; o projecto ‘Avóspedagem’ e a diversidade de actividades lúdicas, culturais e desportivas oferecidas aos Bracarenses
são outras das políticas implementadas.

O Observatório das Autarquias
Familiarmente Responsáveis
avalia a forma como cada um
dos municípios trata um total de
12 áreas como o apoio à maternidade e paternidade, o apoio às
famílias com necessidades especiais, a educação, a habitação, os
transportes, a saúde ou a cultura
e o desporto.
Publicidade

§agenda
Hoje, a partir das 17 horas

José Manuel Fernandes fala dos apoios
europeus para superar efeitos do Covid
O eurodeputado José Manuel Fernandes é o convidado da primeira de três
webinares que a N- Advogados, em parceria com a Associação Comercial de
Braga e a InvestBraga vão promover para debater ‘Que Estratégia adoptar
para superar a criese após a pandemia’.
Agendada para as 17 horas de hoje, na sessão de hoje estarão em foco os
apoios comunitários já aprovados pelp Conselho e Parlamento europeus e
cuja domensão e condições de acesso são da maior relevância para superar
os efeiros da pandemia.
As duas sessões seguintes ocorrerão nos dias 3 e 10 de Dezembro e serão
oradores, respectivamente, Pedro Reis, ex-presidente do AICEP e actual director do BCP e Nuno Amado, presidente do Conselho de Administração do
Millennium BCP.
O objectivo essencial destas sessões de webinars é o de contribuir para que
cidadãos e empresas tenham informação relevante para as suas decisões o
que, neste tempo de forte incerteza, pode ser crítico para um futuro próximo que se perspetiva recheado de dificuldades.
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Pastelaria S. João: o sabor da tradição

Hoje é dia ‘imperdível’ na Pastelaria S. João. Não perca hoje as ‘Tardes Gulosas’ que na
compra da tíbia clássica, leva de oferta uma inovação que é a tíbia com recheio de
chocolate. De que está à espera? Aproveite e seja feliz!

Pastelaria S. João inova nas
Tardes Gulosas com Tíbia de Chocolate
ACB
Hoje é mais um dia imperdível das Tardes Gulosas, uma
iniciativa da Associação Comercial de Braga.
A Pastelaria S. João dispensa apresentações, pois afinal
é um dos espaços mais antigos da cidade e onde o bolo
folhado é rei.
Quem gosta de folhado ou quer oferecer um ‘miminho’
a alguém, sabe que aqui encontra o melhor folhado da cidade. Aliás, este bolo folhado é “quase uma recordação
turística de Braga. Londres, França, Luxemburgo são
apenas alguns dos destinos que este bolo já viajou”, contou José Manuel Macedo, um dos sócios da Pastelaria S.
João. “O nosso folhado é realmente especial. É muito estaladiço e o creme de ovo é feito por nós, o que lhe confere aquele sabor caseiro e nos faz lembrar a nossa infância”, realçou.
Publicidade

Ir à Pastelaria S. João é sentir o sabor da tradição que
vai muito além do bolo folhado. Aqui encontra os tradicionais Sameirinhos, as Tíbias de Braga e todos aqueles
bolos típicos da cidade.
Mantendo-se sempre fiel à tradição, José Manuel Macedo também gosta de inovar. Este ano, as ‘Tardes Gulosas’ são a prova disso: na compra da tíbia clássica, leva
como oferta a tíbia com recheio de chocolate. “Decidimos inovar com esta tíbia com recheio cremoso de chocolate. Vale mesmo a pena provar”, garantiu José Manuel
Macedo.
À semelhança de todo o mundo, a Pastelaria S. João vive “tempos de maior contenção”, mas tem vindo a procurar alternativas para fazer face aos efeitos da pandemia.
“Estamos a pensar em algumas alternativas como o serviço de take-away ou entregas ao domicílio. Este ano é
para mantermos o negócio, esta é uma crise momentânea

e temos que ter esperança que isto vai passar e vamos ficar bem”, lembrando que “a restauração está a sofrer,
mas nos hospitais está muito mais difícil”.
Adoçar o lado doce da vida pode também ser uma boa
terapia para ultrapassarmos esta crise pandémica, por isso, não perca a iniciativa das ‘Tardes Gulosas’ que está
em contagem decrescente até ao final deste mês.
Ao longo deste mês de Novembro, 16 espaços aderentes apresentam algumas das suas melhores especialidades com a campanha ‘Leve 2, Pague 1’. Assim, há dias
verdadeiramente ‘imperdíveis’ que é o caso desta quintafeira na Pastelaria S. João. Há também ‘segundas -feiras
felizes’ no roteiro das ‘Tardes Gulosas’ ou aquelas ‘semanas gulosas’, onde pode aproveitar a promoção, deliciando-se todos os dias da semana.
De que está à espera? Aproveite e descubra as melhores
especialidades da pastelaria bracarense.
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Correio do Minho presenteia leitores
com guia dos Caminhos de Santiago

PUBLICAÇÃO do Eixo Atlântico será oferecida aos leitores com a edição do dia 21 de Dezembro, numa verdadeira prenda de Natal
antecipada. Publicação tem como principal objectivo apoiar o sector do turismo fortemente afectado pela pandemia.
EIXO ATLÂNTICO
| Redacção |

No próximo dia 21 de Dezembro
o jornal Correio do Minho vai
oferecer aos seus leitores um
guia dos Caminhos de Santiago.
‘Um Caminho de Futuro’ é o
novo livro publicado pelo Eixo
Atlântico, uma publicação em
formato comic realizada pelos
cartoonistas Norberto Fernandez
e Daniel Docampo que tem como propósio maior apoiar o turismo e o sector dos serviços em
tempos de pandemia.
O guia percorre os vários Caminhos a Santiago, desde Caminho Inglês, do Norte, Primitivo,
Francês, de Inverno, do Sudes-

te/Via da Prata, Português Interior, da Geira e dos Arrieiros,
Português Central, Variante de
Braga, de Torres, Português pela
Costa, Mar de Arousa y FisterraMuxía. “Estes caminhos atravessam as 35 cidades e a província de Lugo que fazem parte do
Eixo Atlântico”, revelou Xoan
Mao, secretário-geral do Eixo
Atlântico, adiantando que foram
publicados 74 mil exemplares
em quatro idiomas: castelhano,
galego, português e inglês.
O responsável sublinhou que
uma ideia “inovadora” já estava
nos planos da organização, mas
a pandemia reforçou o sentido
de estratégia. “Decidimos fazer
um esforço adicional na difusão

do guia, aumentando o número
de exemplares e a divulgação
nos órgãos de comunicação social, nos aeroportos e até nas câmaras municipais”, justificou o
secretário-geral, admitindo a urgência de apoiar os sectores ligados ao turismo, desde a restauração até à hotelaria.
O Caminho de Santiago é, nas
palavras de Xoan Mao, uma
oportunidade para conhecer a
imensa riqueza cultural, histórica e patrimonial das cidades do
Eixo Atlântico e todas as vilas e
lugares pelos quais passa o Caminho. O Caminho de Santiago
foi considerado, nas suas diversas rotas, o primeiro Itinerário
Cultural Europeu.

DR

O Caminho de Santiago em destaque na nova publicação do Eixo Atlântico
Publicidade
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Agentes económicos vão poupar 1,8 ME
com medidas lançadas pela câmara e Agere
MUNICÍPIO vai estender isenção de taxas e licenças em vigor para restauração e comércio a todo o ano de 2021. Agere vai
isentar/reduzir as tarifas da água e saneamento aos clientes não domésticos durante os meses de Novembro e Dezembro.
ECONOMIA
| Paula Maia |

O Município de Braga e a Agere
vão implementar um conjunto
adicional de medidas que visam
minorar os impactos económicos decorrentes da pandemia nos
seus clientes e apoiar o tecido
económico. As medidas implicam uma poupança de cerca de
1,8 milhões de euros aos agentes
económicos.
Assim, o Município irá estender, durante todo o ano de 2021,
a isenção de taxas e licenças que
se encontra em vigor este ano,
com vista a apoiar o sectores da
restauração e comércio.

DR

Rui Morais, administrador da Agere, diz que apoios representam já um milhão de euros

Por seu turno, a Agere, em
acordo com os parceiros públicos e privados, irá implementar,
nos meses de Novembro e Dezembro, um conjunto de medidas que passam pela isenção das
tarifas de disponibilidade de
água e saneamento e isenção da
tarifa fixa de resíduos aos clientes não domésticos (empresas)
cuja quebra de facturação no período de Abril a Outubro de
2020, em comparação ao período homologo de 2019, seja superior a 25%; a redução em 50%
do valor das tarifas de disponibilidade de água e saneamento e a
redução em 50% da tarifa fixa
de resíduos aos clientes não do-

mésticos cuja quebra de facturação no período de Abril a Outubro de 2020, em comparação ao
período homologo de 2019, seja
até 25% e a isenção da componente de disponibilidade de água
e saneamento aos consumidores
sociais não domésticos (IPSS’s).
A isenção de taxas e licenças
municipais representa uma poupança de aproximadamente um
milhão de euros aos agentes económicos, sendo que as medidas
implementadas pela Agere durante estes dois meses irão representar um abdicar de receita
por parte desta empresa municipal bracarense de cerca de 800
mil euros.

Publicidade

Agere vai alargar apoios a todos as empresas

Rui Morais: “sentimos que tínhamos
de dar um sinal de apoio”
DE QUI NTA A SEXTA-FEIRA

DE 26 A 27 DE N OVEMBRO

BRAGA PARQUE

SÓ QUINT
QUINTA
NT
TA E SEXTA-FEIRA!
SEXT
TA-FEIRA!
A-FE
A

10€

NA HORA

COMPRA
NA PRIMEIRA
€
A PARTIR DE 50

CONTAS FEITAS DÁ

ATÉ

20

DESCONTO!

%

NÃO INCLUI BRINQUEDOS, TALHO, BACALHAU SECO, AZEITE, ÓLEO ALIMENTAR, SUSHI DAILY, SUSHI GOURMET, LEITE INFANTIL 1 E LEITES
ESPECIAIS, LIVROS, MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA, MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO, MÁSCARAS DE PROTECÇÃO
FACIAL, LUVAS, ÁLCOOL ETÍLICO, ÁLCOOL GEL, ÁLCOOL SPRAY, GÁS E ACESSÓRIOS, PRODUTOS ADQUIRIDOS A CRÉDITO, CUSTO DE
ENTREGAS AO DOMICÍLIO, CARTÃO PRESENTE, CARTÕES PRÉ-PAGOS NOS, LOTARIA DE NATAL, EXPERIÊNCIAS ODISSEIAS, TARAS E SACOS
DE COMPRAS (PLÁSTICO, PAPEL, RÁFIA E JUTA). Desconte os 10€ na hora, na primeira compra efectuada de valor igual ou superior a 50€,
de 26 a 27 de Novembro de 2020. Valor líquido de promoções. Esta promoção está disponível em todas as lojas Pingo Doce e BemEstar de
Portugal Continental. Não estão incluídos na promoção restaurantes, espaços Café e Bolos, Outlet, marca Code, postos de abastecimento
Pingo Doce, lojas PD&GO nos postos de abastecimento BP, Nova SBE, Mercadão, Takeaway.com e serviço de encomendas Take Away.
A devolução de artigos poderá implicar o reembolso parcial do preço do produto quando o valor mínimo de compras deixa de ser atingido.
Exclusivo para clientes com cartão Poupa Mais registado até 24 horas antes da compra. Consulte todas as condições em pingodoce.pt

AGERE
| Paula Maia |

A Agere decidiu alargar as medidas de
apoio ao pagamento das tarifas de disponibilidade de água e saneamento e a tarifa
fixa de resíduos a todas as empresas do
concelho durante os meses de Novembro
e Dezembro. O impacto que as novas regras restritivas estão a ter no tecido económico concelhio levou empresa municipal
a ampliar uma medida que até à data era
aplicada ao sector da restauração.
“Compete a empresas como a Agere,
neste momento difícil, tentar, numa pequena parte, aliviar a tesouraria das empresas”, diz ao CM Rui Morais, administrador da empresa municipal, revelando
que o valor dos apoios dados em Março e
os que serão aplicados nestes dois últimos
meses do ano ronda um milhão de euros.
Rui Morais adianta que os apoios reflectir-se-ão indirectamente nos munícipes já
que o objectivo é ajudar as empresas a
manter a sua actividade e, consequentemente, os postos de trabalho. “Sentimos
que tínhamos de dar um sinal de apoio”,
frisou o administrador.
De forma a não criar procedimentos burocráticos paralelos e facilitar as candidaturas, todas as empresas terão automatica-

mente, sem necessidade de qualquer interacção com a Agere, da referida redução
de 50% nas tarifas enunciadas.
Para obtenção da redução dos restantes
50% no caso de quebras de facturação superiores a 25%, o processo decorrerá nos
moldes das alíneas g) e h) do n.º 1 do Artigo 7.º da Portaria n.º 271-A/2020, que
aprova o Regulamento do Programa
APOIAR, lançado pelo Ministério da
Economia através do Balcão 2020. Estas
empresas devem declarar uma diminuição
comunicada à AT no sistema e-factura de,
pelo menos 25% dos três primeiros trimestre de 2020 face a igual período de
2020 ou, no caso de empresas que iniciaram actividade em 2019 a declaração dessa diminuição nos três primeiros trimestres face à média mensal do período de
actividade decorrida até 29 de Fevereiro.
As empresas devem apresentar declaração subscrita por contabilista certificado
responsável pela contabilidade da empresa, na qual conste o apuramento da diminuição registada.
Na apresentação da candidatura, a comprovação das condições atrás previstas
faz-se mediante apresentação de uma declaração de cumprimento, subscrita pelo
bene- ficiário sob compromisso de honra,
e enviada para o email apoios@agere.pt.
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§acidente
Não causou feridos

Desabamento no armazém do Banco Alimentar Contra
a Fome de Braga interdita parte do edifício
Desabou uma parede do armazém do
Banco Alimentar Contra a Fome de Braga,
interditando parte do edifício.
Segundo a responsável do Banco Alimentar Contra a Fome, Pilar Barbosa,
“o acidente terá ocorrido durante a noite e
logo de manhã fomos confrontados com a
situação”.
Por prevenção, a protecção civil interditou
parte do edifício, até que sejam avaliados
todos os danos e riscos estruturais. “Aguardamos peritagens e informação das medidas a implementar, de modo a tornar operacionalizável a totalidade do armazém, o
mais rápido possível, sem qualquer risco
para os voluntários”, afirmou Pilar Barbosa.
A responsável do BA de Braga disse ao
‘Correio do Minho’ que esta situação vem colocar “sérios constrangimentos na logística dos alimentos que só poderão ser armazenados numa parte do edifício”, sublinhando que “o facto de este ano a campanha de doação de alimentos ser online e através de vales nos supermercados facilita, pois os alimentos não chegam em tempo real, virão mais tarde para o nosso armazém, o que
não aconteceria se fosse a campanha habitual nos hipermercados”.

Publicidade
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Campanha online para
‘alimentar’ aumento
de pedidos de ajuda
BANCO ALIMENTAR Contra a Fome de Braga apela à doação
de alimentos online e em vales nos supermercados.
BANCO ALIMENTAR
| Isabel Vilhena |

A pandemia veio agravar o desemprego
e como consequência os pedidos de
ajuda ao Banco Alimentar Contra a Fome têm vindo a aumentar. O cenário traçado por Pilar Barbosa, responsável do
Banco Alimentar Contra a Fome de Braga, que apela à doação online, cuja campanha começa hoje e termina a 13 de Dezembro.
Tendo em conta a situação pandémica
que vivemos, Pilar Barbosa explica que
“este ano não haverá a habitual campanha de Novembro, que acontece no último fim-de-semana deste mês”. Assim,
“como alternativa haverá uma campanha de doação online, através do site
www.alimentestaideia.pt e em vales nos
supermercados, para fazer face ao número crescente de pedidos de ajuda que nos
chegam através da rede de emergência
alimentar”, deixando um apelo aos voluntários para que continuem a sê-lo, mas
de outra forma. Ao partilharem a campanha com os amigos, empresas e muitos
outros contactos”.
Pilar Barbosa dá nota de um aumento
considerável de novos pedidos de ajuda.
“Quanto aos pedidos que nos chegam
através da plataforma da Rede de Emer-

gência Alimentar, referentes ao distrito
de Braga, até ao dia de hoje contabilizam-se 3.871 pessoas, sendo que 1.381
são crianças com menos de 10 anos”.
Até ao final do mês de Setembro o BA
Braga distribuiu 1.403 toneladas de alimentos, através de 308 instituições,
abrangendo 32.937 pessoas
A responsável do Banco Alimentar
Contra a Fome de Braga reforça o apelo à
solidariedade de todos, lembrando que
“há um afastamento físico, mas não pode
haver um afastamento da preocupação
social que, infelizmente, não tem um fim
curto à vista”.
“As pessoas ficaram desamparadas de
um dia para o outro. As famílias perderam os seus rendimentos abruptamente e
muita gente não consegue fazer face às
despesas sem entrada de rendimento de
um só mês”, apontando como exemplo a
comunidade brasileira que “de um dia
para outro se viu sem rendimento e sem
protecção”.
Assim, a partir de hoje até 13 de Dezembro já pode fazer a doação de alimentos online através do site www.alimentestaideia.pt e em vales nos supermercados
e assim “alimentar” o aumento “gritante”
de pedidos de ajuda das famílias”, vincou
a responsável do Banco Alimentar Contra a Fome de Braga, Pilar Barbosa.

ARQUIVO

Banco Alimentar de Braga apela à doação online para fazer face ao aumento do número de pedidos
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Vila Verde lembra as 30 mulheres
mortas em Portugal em 2020

Várias modalidades
Barcelos promove
jogos para a inclusão

VILA VERDE assinalou ontem o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres em
memória pelas 30 mulheres mortas em Portugal em 2020.
VILA VERDE
| Redacção |

Celebrou-se ontem o Dia Internacional para a Eliminação da
Violência Contra as Mulheres e
para assinalar a data o Município de Vila Verde associou-se à
iniciativa da UMAR ‘De luto e
em luta pelas mulheres vítimas
de femicídio’ e colocou uma faixa preta na fachada do edifício
para manifestar o repúdio e a revolta contra a violência doméstica.
Foi ainda colocado de forma
simbólica, na escadaria da entrada dos Paços do Concelho, 30

lll
Além desta iniciativa o
município também se junta
ao Projecto Envolver no
lançamento da Campanha
‘Nós não pactuamos com a
Violência doméstica. E Tu?
uma campanha que tem
como objectivo a
sensibilização da
comunidade e em especial
das vítimas de violência
doméstica para a tomada de
consciência da sua situação.

pares de sapatos que simbolizam
o número de mulheres assassinadas em Portugal entre o dia 1 de
janeiro e 15 de Novembro de
2020: 16 femicídios e 43 tentativas de femicídio em relações de
intimidade; 12 assassinatos em
contexto de relações familiares;
2 assassinatos noutros contextos. A registar também os 21 filhos que ficaram órfãos, na sequência dos femicídios.
A vereadora da Acção Social,
Júlia Fernandes, afirmou que
“num ano particularmente difícil, marcado pela pandemia,
queremos de forma simbólica
lembrar as 30 mulheres mortas

em Portugal durante este ano vítimas de violência doméstica” e
acrescentou “esta é uma forma
de alertar para a violência contra
as mulheres que é um fenómeno
complexo que atravessa classes
sociais, idades e regiões”.
A vereadora destacou também
que “estamos de luto e em luta
pelas 564 mulheres assassinadas
em Portugal desde 2004. Não
podemos compactuar com a violência doméstica. Não podemos
fechar os olhos enquanto tantas
mulheres morrem em cada ano
que passa. Vamos unir esforços
para que estas acções deixem de
fazer sentido na sociedade”.

O Município de Barcelos em parceria com a PCAND – Paralisia
Cerebral, Associação Nacional de
Desporto,promoveu uma acção
de formação no âmbito do projecto co-finaciado pelo INR ‘Jogos
para a inclusão’.
O projecto tem como objectivo a
divulgação e apoio à implementação das várias modalidades
que a PCAND tutela, nomeadamente, o boccia, slalom em cadeira-de-rodas, tricicleta, futebol
7 e polybat, promovendo a inclusão social e participação desportiva de pessoas com e sem deficiência, contribuindo para o
aumento de práticas inclusivas.
Barcelos, sendo parceiro desta
acção de formação, escolheu
duas das modalidades apresentadas, o boccia e o polybat.

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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Póvoa de Lanhoso

Póvoa de Lanhoso é o Município do Minho
que paga mais rápido a fornecedores
APENAS SEIS DIAS é o tempo médio de que a Póvoa de Lanhoso necessita para liquidar as facturas que lhe são apresentadas
pelas empresas às quais adquire bens e serviços, de acordo com o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2019.
PÓVOA DE LANHOSO
| Redacção |

A Póvoa de Lanhoso é o município do Minho que paga mais rápido aos fornecedores, de entre
os 24 municípios dos distritos de
Braga e Viana do Castelo.
Apenas seis dias é o tempo médio de que a Póvoa de Lanhoso
necessita para liquidar as faturas
que lhe são apresentadas pelas
empresas às quais adquire bens e
serviços, de acordo com o Anuário Financeiro dos Municípios
Portugueses 2019.
“Estes dados vêm na mesma linha que um relatório publicado
em Abril pela Direcção-Geral
das Autarquias Locais e, mais

DR

Avelino Silva, presidente da Camara Municipal da Povoa de Lanhoso

uma vez, confirmam que a Póvoa de Lanhoso é um exemplo
no conjunto dos municípios. São
resultados que têm por base a
continuidade de uma boa gestão
e de rigor orçamental, o que permite ter contas equilibradas e
cumprir com os fornecedores no
mais curto espaço de tempo, o
que é importantíssimo para a
economia do concelho e da região”, refere o presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Avelino Silva.
A Câmara Municipal da Póvoa
de Lanhoso partilha o prazo médio de pagamento de seis dias
com mais nove autarquias do
país, onde se inclui o Município
de Paredes de Coura.
Publicidade

VISITE-NOS EM BRAGA, NA ROTUNDA DA ZOME.
Rua do Complexo Desportivo, 36, 4715-027 Braga

Zomeit, Lda. - Ami 17432
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Projecto ‘Vamos salvar Portugal’

Técnicos municipais ajudam
inquéritos epidemiológicos
FAFE
| Redacção |

A Câmara Municipal de Fafe
disponibilizou quatro técnicos
superiores para ajudar a reduzir
o número de inquéritos epidemiológicos em atraso e, dessa
forma, interromper, de forma
mais célere, as cadeias de transmissão de Covid-19 na comunidade, no âmbito do projecto
"Vamos salvar Portugal".
Os quatro técnicos afectos ao
Município de Fafe iniciaram
ontem a formação e vão reforçar a equipa que visa agilizar o
contacto telefónico com os casos confirmados de Covid-19,
imediatamente após o seu diagnóstico, de forma a instituir as
medidas necessárias, explica o

município em comunicado.
O presidente da Câmara Municipal de Fafe, Raul Cunha,
realça que “desde o início desta
pandemia, a Câmara tem colaborado activamente com todas
as entidades envolvidas, directa ou indirectamente, no combate e na prevenção à doença
Covid-19".
Para o edil fafense, que agradeceu publicamente a disponibilidade dos quatro técnicos
municipais, "este é um projecto
importante nesta fase da pandemia, uma vez que o trabalho
que estes técnicos vão desenvolver vai ajudar a conter e interromper as cadeias de transmissão do vírus na comunidade
e dessa forma, reduzir o número de contágios".
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Orçamento para 2021
é de continuidade
MUNICÍPIO de Vieira do Minho aprovou orçamento que ronda os 17 milhões
de euros com as funções sociais a absorver mais de metade do investimento.

Município associou-se ao Dia Internacional

Eliminar violência contra as
mulheres é causa de todos

DR

António Cardoso acredita que Vieira do Minho vai chegar ao final de 2021 com mais justiça social e qualidade de vida

FAFE
| Redacção |

O Município de Fafe assinalou
o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as
Mulheres, com a colocação de
uma faixa preta no edifício da
Câmara Municipal, associando-se à iniciativa promovida
pela associação UMAR –
União de Mulheres Alternativa
e Resposta.
Outra iniciativa foi a divulgação, pela cidade, de uma mensagem relacionada com os números de femicídios em
Portugal, de forma a alertar e
sensibilizar a sociedade e todas
as entidades oficiais para esta

realidade.
"O Município de Fafe foi recentemente distinguido com o
prémio ‘Viver em Igualdade’,
no âmbito do trabalho desenvolvido na promoção da igualdade e não discriminação. Esta
distinção reconhece o Município de Fafe como um dos melhores locais para viver em
igualdade” refere o presidente
da Câmara, Raul Cunha, em comunicado, justificando a associação à causa da eliminação da
violência contra as mulheres,
que deve ser de todos.
“É nosso dever assegurar os
direitos conquistados, como a
igualdade, impedir retrocessos!” reforça Raul Cunha.

§distinções
Fafe

Junta de Freguesia premeia o mérito
A Junta de Freguesia de Fafe anunciou para Dezembro a entrega das medalhas de mérito 2020 aos fafenses e associações. Serão atribuidos prémios nas áreas da juventude, desporto, revelação, combate, música, educação, associativismo, solidariedade, literatura, bairrismo, proteção,
motores, liderança, dedicação e ambiente, antecipa aquela autarquia.

VIEIRA DO MINHO
| Redacção |

A Câmara Municipal de Vieira
do Minho aprovou para 2021 um
orçamento na ordem dos 17,5
milhões de euros com o qual o
executivo se propõe dar continuidade ao trabalho realizado
nos últimos sete anos.
O documento aprovado em sede de executivo aposta na coesão social e no bem-estar dos
munícipes, na sua valorização e
na qualidade dos serviços.
O presidente do Município
Vieirense, António Cardoso, está
empenhado em “continuar a
pautar a sua actuação na construção de um concelho que promova a educação, que crie mais emprego e potencie mais investimento, assente numa governação baseada nos princípios da
responsabilidade e da transparência” pode ler-se em comunicado.
“A gestão autárquica primará
por promover a sustentabilidade
económica e o equilíbrio financeiro do Município” indica a
mesma fonte municipal.
António Cardoso acredita que

+ mais
As previsões de receitas
correntes correspondem a
cerca de 11 milhões e 307
mil euros, e as receitas de
capital correspondem a
aproximadamente a 6
milhões e 265 mil euros.
As despesas correntes
correspondem a 57,5% da
despesa do município,
com um valor que
ultrapassa os 10 milhões e
100 mil euros.
Grandes Opções do Plano
estão direccionadas para
as funções sociais, que
absorvem mais de 50 por
cento do investimento.
“graças à boa gestão financeira
dos últimos anos, que se manterá, a execução deste orçamento
vai permitir que Vieira do Minho

chegue ao final de 2021 com
mais justiça social e mais qualidade de vida para os vieirenses”.
Não é, pois, por acaso que,
num orçamento de 17 milhões e
570 mil euros, a fatia mais significativa, seja destinada às funções sociais da autarquia, da habitação à recolha e tratamento de
resíduos, passando pela acção
social, pela educação e pela promoção da cultura e do desporto.
Os documentos aprovados denotam a preocupação do executivo em “concretizar os seus objectivos, no sentido de continuar
a afirmar Vieira do Minho num
território mais empreendedor,
apoiando a agricultura, a floresta, as famílias, os jovens, o turismo e o comércio, estes, em particular, através da dinamização de
um conjunto de iniciativas e actividades capazes de atrair turistas ao nosso território” descreve
o município.
De acordo com a mesma fonte,
o objectivo é “continuar a realizar investimentos, intensificar as
parcerias com todas as Juntas de
Freguesia e as instituições locais, reduzindo sempre à divida
municipal”.
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Famalicão

Famalicão mantém abertos serviços
essenciais nas vésperas de feriados
PRESIDENTE da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha, explica que a abertura dos serviços municipais
essenciais nas vésperas dos próximos feriados tem como objectivo evitar a concentração a seguir.

lll
“Ao assegurarmos
o acesso a estes serviços
públicos essenciais,
estamos a contribuir para
que não haja uma elevada
concentração de utentes
nos dias a seguir aos
feriados, nos respectivos
espaços”.

DR

Famalicão vai hastear bandeira

Na próxima segunda-feira

Dia da Cidade
Educadora
assinalado

O Município de Vila Nova
de Famalicão assinala na próxima segunda-feira o Dia Internacional da Cidade Educadora, hasteando a Bandeira
das Cidades Educadoras nos
Paços do Concelho e o presidente da Câmara Municipal,
Paulo Cunha, faz uma comunicação pública sobre a efeméride e o seu significado para Vila Nova de Famalicão,
através das plataformas digitais do município.
Entre outras iniciativas, este
mês será editado um Boletim
da Educação dedicado ao tema
e, às terças e quintas-feiras, a
Biblioteca Municipal e Polos
de Leitura realiza a iniciativa
‘ODS: juntos mudamos o
mundo’ (sessões on-line). As
escolas também se associam à
efeméride e trabalham o tema.

Paulo Cunha,
Presidente da Câmara Municipal de
Famalicão

DR

Autarquia famalicense vai manter abertos os serviços municipais essenciais nas vésperas dos próximos feriados

FAMALICÃO
| Redacção |

A Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão vai manter
em funcionamento os serviços
essenciais como o atendimento
ao público, nas próximas duas
segundas-feiras, vésperas de feriado, dias 30 de Novembro e 7
de Dezembro.
Apesar de ter decidido dar tolerância de ponto aos funcionários
municipais, na sequência da re-

solução anunciada pelo governo,
o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, optou por
manter abertos os serviços de
atendimento do Balcão Único,
Água e Saneamento e Acção Social, no horário entre as 9 e as 15
horas.
Para além deste atendimento,
estarão activos ainda nestes dias
o piquete de águas e os serviços
de recolha de lixo.
“Ao assegurarmos o acesso a
estes serviços públicos essen-

ciais, estamos a contribuir para
que não haja uma elevada concentração de utentes nos dias a
seguir aos feriados, nos respectivos espaços”, explica Paulo Cunha, salientando que existem
serviços que têm tido uma grande procura diária como é o caso
da Ação Social.
“Depois do encerramento da
delegação da Segurança Social
em Famalicão, os famalicenses
estão a recorrer aos serviços da
Acção Social, em busca de ajuda

e esclarecimentos”, acrescentou
o autarca referindo que o município “não pode deixar as pessoas desamparadas e sem respostas”.
Refira-se, a propósito, que os
serviços de Segurança Social e
Registo Civil de Famalicão fecharam para atendimento ao público. A situação deve-se a casos
positivos à covid-19 de funcionários e ao isolamento profilático de outros. A falta de recursos
humanos impediu o recurso de
equipas em espelho, o que obrigou ao encerramento dos serviços.
Publicidade

§’Dias à Mesa’





Evento decorre de hoje até domingo



 



‘Massas’ servidas à mesa
em 12 restaurantes

DR

Pratos de massa são atractivo à mesa nos próximos dias

Entre hoje e o próximo domingo há 12 restaurantes famalicenses que levam à mesa pratos de massa que prometem render os clientes. A iniciativa ‘Dias à Mesa’ é promovida pelo Município de Famalicão com vista a
impulsinar o sector da restauração concelhia e uma das
novidades desta edição é o ‘Passaporte Gastronómico’,
que oferece um desconto de 10% nos restaurantes aderentes. Para além disso, o passaporte dá a oportunidade
de jantar ou almoçar gratuitamente num restaurante à
escolha, se coleccionar os carimbos necessários.
Os restaurantes aderentes à iniciativa são o Alfa; Attrevidu; Bis- Pasta & Risotto; Bisconde, Bubbles; Casa dos
Frangos de Baltar; Caso; El Vagabundo; Fusilli, Massa &
Café; Moutados, Príncipe e Refresco.
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Arcos de Valdevez
§Natal
Magia de Natal
Programa recheado
de eventos e animação

A programação de Natal do
concelho dos Arcos de Valdevez
teve início ontem à noite, com a
ligação das luzes natalícias em
vários pontos do concelho.
De 27 de Novembro a 19 de
Dezembro o Mercado Municipal
acolhe a distribuição de
pinheiros de Natal. Trata-se do
evento ‘Proteja a Floresta.
No dia 4 de Dezembro, a Casa das
Artes recebe, a partir das 21
horas, o espectáculo Novo
Flamengo ‘La Nave de Teseo’.
As várias árvores de Natal feitas
pelas diferentes instituições do
concelho estão em exposição de
5 de Dezembro a 10 de Janeiro,
na Praça Municipal.
A Porta do Mezio serve de palco
ao Natal na Aldeia do Mezio. A
exposição está acessível ao
público das 9.30 horas às 17
horas.
O espectáculo infanto-juvenil ‘A
Bela e o Monstro, da Companhia
Rituais dell Arte, sobe ao palco
da Casa das Artes, às 09.30 horas
e às 11 horas, do dia 6 de
Dezembro. A entrada é gratuita
para jovens até aos 12 anos.
No mesmo dia, o Paço de Giela
serve de palco à iniciativa
‘Expressão Plástica - Motivos
Natalícios’. O evento decorre às
10.30 horas e às 12.30 horas e
exige inscrição prévia.
No dia 12 de Dezembro, a
Biblioteca Municipal revela
‘Histórias com Sentidos’. O ateliêr
de Leitura em Voz Alta e
Exploração Sensorial através das
Artes é orientado por Sónia Fraga
Pinto, e destina-se a crianças dos
três aos seis anos. As inscrições
são obrigatórias
As Aventuras Natalícias decorrem
de 12 de Dezembro a 3 de
Janeiro (aos sábados e
domingos), na Porta do Mezio.
O espectáculo Gospel Trio: The
Sey Sisteres faz-se ouvir a 18 de
Dezembro, na Igreja do Espírito
Santo.
O dia 19 de Dezembro está
reservado para a iniciativa ‘Da
Porta do Mezio à Porta de
Entrimo’, na Porta do Mezio.
Nesse mesmo dia decorre a
oficina de transformação de
resíduos na Biblioteca Municipal.
Nos dias 21 e 22 de Dezembro a
fanfarra ‘Notas Soltas’ anima as
ruas da vila.
Nos dias 28,29 e 30 de Dezembro
decorrem as ‘Ferias de Duendes’.
A animação termina a 6 de
Janeiro com o Sorteio de Natal.

Vales de Natal ajudam famílias
carenciadas e o comércio local

CERCA de mil famílias do concelho vão ter direito a Cheques-Prenda e vales de compra Recontro para
efectuarem compras no comércio tradicional até ao fim do mês de Dezembro.
ARCOS DE VALDEVEZ
| Miguel Viana |

A Câmara Municipal dos Arcos
de Valdevez vai investir cerca de
9150 euros na entrega de cheques-prenda a cerca de mil famílias, particularmente as mais
economicamente desfavorecidas. O anúncio foi feito ontem
pelo presidente da Câmara Municipal dos Arcos de Valdevez,
João Manuel Esteves, na apresentação do programa ‘Magia de
Natal’, que decorre desde ontem
e até ao dia 10 de Janeiro.
O objectivo é ajudar as famílias, mas também promover o
comércio local. “Queremos que
este seja um momento de apoio
às famílias, com especial enfoque ás famílias mais vulneráveis. Iremos reforçar esta ‘Magia de Natal’ envolvendo as
famílias e o comércio tradicional, envolvendo uns e outros.
Durante o mês de Dezembro, as
famílias terão vales para fazer
compras nos estabelecimentos
aderentes. Pensamos atingir cerca de mil famílias”, anunciou o
autarca arcuense.
Cada agregado familiar até três
pessoas tem direito a três vales
de 10 euros cada um. Os agrega-

DR

João Manuel Esteves (à direita) , presidente da Câmara dos Arcos de Valdevez, com Francisco Araújo, da ACIAB

dos familiares com quatro ou
mais pessoas têm direito a cinco
vales de 10 euros.
Além desta iniciativa, a autarquia voltou a lançar este ano o
Vale de Compras Recontro.
“Aquelas famílias que tiveram
uma perda de rendimento acima
dos 20 por cento, podem ter
apoio para aquisição de produtos
entre os 100 e os 2500 euros”,
revelou João Manuel Esteves.

Os trabalhadores do município
também terão vales de compras
para descontarem no comércio
tradicional
Francisco Araújo, vice- presidente da Associação Comercial
e Industrial de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca (ACIAB),
realçou que com estas iniciativas
“irão entrar no comércio dos Arcos de Valdevez um valor entre
os 30 e os 50 mil euros . È um

No âmbito do projecto ‘Magia de Natal’

Mais de mil lâmpadas LED
iluminam as principais ruas da vila
ARCOS DE VALDEVEZ
| Miguel Viana |

Mais de mil lâmpadas LED iluminam, desde ontem à noite e
até ao dia 10 de Janeiro de 2021,
as ruas, avenidas e largos do
concelho dos Arcos de Valdevez,
principalmente no centro da vila.
“Temos um milhão de lâmpadas LED nas ruas e isso é muito
bom para todos nós”, destacou o
presidente da Câmara Municipal
dos Arcos de Valdevez, João

DR

Iluminação de Natal no centro da vila

Manuel Esteves.
Francisco Araújo, vice-presidente da Associação Comercial
e Industrial dos Arcos de Valdevez e Ponte da Barca (ACIAB)
destacou que a iluminação de
Natal dá “outra visibilidade à vila e isto, para quem gosta de ver
uma vila embelezada é uma realidade. Foi importante para nós
passarmos a mensagem e dizermos que é uma realidade”.
A iluminação de Natal está
avaliada em cerca de 60 mil euros.

valor que dá um impacto comercial substancial”.
O vice-presidente da ACIAB
aproveitou a apresentação do
programa ‘Magia de Natal’, para
fazer um pedido especial ao Pai
Natal. “Saúde para todos e a
possibilidade das nossas vidas
voltarem à normalidade. Gostariamos que a economia prosperasse novamente”, pediu Francisco Araújo.

§Tecnologia
Economia digital
Aplicação promove
comércio local a partir
de Dezembro

O município arcuense e a ACIAB
assinaram um protocolo para a
criação de uma aplicação que
promova o comércio local. A
aplicação deve estar pronta em
Dezembro.
“Estamos a constituir uma base
de dados das empresas que
permite localizar as mesmas.
Durante o mês de Dezembro já
teremos uma primeira fase dessa
aplicação para mostrar e para ser
utilizada”, anunciou João Manuel
Esteves, presidente da Câmara
Municipal dos Arcos de Valdevez.
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Agenda da Inovação Viana 2030 contou
com mais de 500 sugestões dos munícipes

POPULAÇÃO, escolas e instituições responderam a um inquérito enviado pela Câmara Municipal de Viana do Castelo a cerca de 40 mil
habitações. A resposta também pode ser dada através de uma plataforma on-line.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

DR

Eurodeputado José Manuel Fernandes foi um dos participantes nos encontros
Publicidade

Mais de 500 pessoas ja participaram no desenvolvimento da
Agenda para a Inovação Viana
2030. As participações deram
entrada na Câmara Municipal de
Viana do Castelo sob a forma de
resposta ao inquérito em formato ‘Infomail /RSF’enviado para
40 mil habitações do concelho.
A Agenda para a Inovação 2030
tem como objectivos identificar
e interligar os investimentos a
realizar no âmbito do Quadro de
Inovação e Desenvolvimento
Sustentado. O documento deverá reflectir a visão dos muníci-

Programa Eco-Escolas 2019/2020

Quinze escolas galardoadas
com Bandeira Eco-Escolas
CAMINHA
| 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

pes, das escolas, das empresas e
das instituições do concelho sobre o futuro colectivo do concelho.
A Agenda para a Inovação Viana 2030 deve estar pronta no início do próximo ano.
Além do ‘Infomail /RSF’, a autarquia vianense lançou uma
plataforma online com informação e inquérito, com a possibilidade de envio de documentos de
interesse para a Agenda ( HYPERLINK "http://agendainovacaoviana.pt/" http://agendainovacaoviana.pt/ ).
Entretanto, vai ser promovido
um estudo de opinião sobre avaliação e expectativas dos vianen-

Quinze estabelecimentos de ensino do concelho foram distinguidos, no ano lectivo de
2019/2020 com a Bandeira Verde Eco-Escolas, no âmbito do
programa Eco-Escolas.
O galardão reconhece o empenho de cada estabelecimento de
ensino na educação ambiental e
no desenvolvimento sustentável.
O programa Eco-Escolas também estimula a participação cívica dos jovens.
Foram distinguidos os seguintes estabelecimentos de ensino:
Centro Escolar de Dem; Centro
Escolar de Vilar de Mouros;
Centro Infantil da Santa Casa da
Misericórdia de Caminha; Escola Básica e Secundária do Vale
do Âncora; Escola Básica e Secundária Sidónio Pais; Escola
EB1 Âncora – Lage; Escola EB1
de Cruzeiro – Moledo; Escola
EB1 de Perafita – Lanhelas; Escola EB1 de Vilarelho; Escola
EB1/JI Caminha; Escola EB1/JI
Cruzeiro – Seixas; Escola
EB1/JI de Loução – Venade; Jar-

dim de Infância de Igreja Âncora; Jardim de Infância de Moledo e Jardim de Infância de Vila
Praia de Âncora.
O Agrupamento de Escolas Sidónio Pais foi distinguido como
um dos Agrupamentos 100 %
Eco-escolas.
A escola EB1 de Âncora Lage
arrecadou o 3º prémio no Desafio Póster Eco-Código, tendo
obtido como prémio o saco ecoescolas, que engloba um disco
externo, uma vista de estudo, coletes e um kit Faber Castell.
O Município de Caminha também foi reconhecido como Município parceiro Eco-Escolas
2020, por ter colaborado com a
implementação do programa.
A Associação Bandeira Azul da
Europa entregoiu à Câmara Municipal de Caminha um diploma
onde reconhece o esforço e o
empenho do município, que durante o ano lectivo 2019/2020
conseguiu envolver activamente, e com sucesso, todas as suas
escolas públicas, no Programa
Eco-Escolas, apresentando uma
taxa de implementação de 100
por cento.

ses, realizando-se também reuniões de brainstorming (reunião
onde os participantes expõem as
diferentes ideias) e focus group
(grupo de pessoas para debater
determinado assunto) após recolha dos inquéritos.
O Conselho de Desenvolvimento Estratégico de Viana do
Castelo irá também pronunciarse com um documento, que será
apresentado em conclusão num
fórum final, antes de ser validado pela autarquia e pela Assembleia Municipal de Viana do
Castelo.
No âmbito da preparação da
Agenda já foram ouvidos vários
empresários e políticos.

§breves
Viana do Castelo
Museus e biblioteca
encerram às 13 horas

Os museus municipais e a
Biblioteca Municipal vão encerrar
às 13 horas nos próximos dois
fins-de-semana prolongados (de
28 de Novembro a a 1 de
Dezembro, e entre 5 e 8 de
Dezembro). O horário resulta do
actual Estado de Emergência,
que vigora até ao dia 8 de
Dezembro.

Monção
Luzes de Natal enchem
ruas de magia

Já se encontram ligadas, desde a
passada sexta-feira, as luzes de
Natal do centro da vila. Foi o
primeiro momento da iniciativa
‘Vamos Iluminar Monção’, que
integra várias iniciativas: um
Mercado de Natal na Praça DeuLa-Deu (de 5 a 8 de Dezembro), a
iniciativa ‘Na Tal Coca’, no mesmo
local (de 11 de Dezembro a 3 de
Janeiro), actividades natalícias
(de 18 de Dezembro e 3 de
Janeiro) e quadros vivos de Natal
no Cine Teatro João Verde (nos
dias 23 e 29 de Janeiro). O
objectivo da iniciativa é
promover as compras no
comércio tradicional.
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Liga Europa

Desporto
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Guarda-redes
Matheus
Defesas
Ricardo Esgaio
Bruno Viana
Vitor Tormena
Sequeira
Médios
Castro
Al Musrati
Iuri Medeiros
Galeno
Avançados
Paulinho
R. Horta

Acompanhe o jogo
na sua Rádio!
www.antenaminho.pt
Árbitros
Daniele Orsato (ITA)
Alessandro Giallatini (ass.)
Fabiano Preti (ass)
Daniele Doveri (4.º)

Guarda-redes
Schmeichel
Defesas
James Justin
Fofana
Fuchs
Luke Thomas
Médios
Tielemans
James Maddison
Choudhury
Dennis Praet
Avançados
Cengiz Under
Jamie Vardy
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17.55 horas
Estádio Municipal
de Braga
Treinador

Carlos Carvalhal

Treinador

Brendan Rodgers

DUELO COM CHANCELA DA CHAMPIONS

TIRA-TEIMAS NA PEDREIRA pode relançar discussão pela liderança do Grupo G. A jogar em casa, os Guerreiros querem ajustar
contas com os ingleses de Leicester, mas sem deixar de espreitar pelo retrovisor. Jogo às 17.55 horas tem árbitro de topo da UEFA.
FASE DE GRUPOS
| Miguel Machado |

Zero por cento de receio: é com
esta mentalidade que o SC Braga vai entrar hoje em campo
diante dos ingleses do Leicester
City, para o duelo da quarta jornada da fase de grupos da Liga
Europa. Na memória dos Guerreiros do Minho está ainda fresca a derrota pesada de há três semanas (4-0) pelo que há natural
desejo de vingança. Mais importante que isso, o SC Braga pode
relançar a discussão pelo primeiro lugar do Grupo G, o que seria

lll
As chamadas de Berna e de
Hernâni são novidades da
convocatória do SC Braga
para esta partida europeia.
No caso do médio criativo
Berna, que joga nos sub-23,
é uma estreia absoluta
na equipa principal.
feito assinalável da equipa de
Carlos Carvalhal fazer esta
“afronta” ao favorito do grupo, e
actual terceiro classificado da

Premier League. Mas não será
de todo um jogo fácil para os
Guerreiros.
Para este tira-teimas europeu,
de destacar, no entanto, que o
treinador Carlos Carvalhal volta
a contar novamente com um dos
ases de trunfo do plantel: o regresso do goleador Ricardo Horta. Juntamente com Paulinho, o
camisola 21 podem reeditar a
dupla temível que tantos golos já
tem valido à equipa em momentos importantes.
Outro pormenor de notar para
este jogo, entre SC Braga e Leicester, é que mereceu atenção

lll
O central David Carmo é
carta fora do baralho de
Carlos Carvalhal para este
jogo com o Leicester.
Jovem defesa está castigado
após ter completado no
jogo anterior em Inglaterra
série de três amarelos.
especial da parte dos responsáveis da UEFA, como prova a nomeação do árbitro italiano Daniele Orsato que apitou a final

da Liga dos Campeões disputada
em Lisboa no verão passado.
Com seis pontos já amealhados, fruto das vitórias diante do
AEK (3-0) e Zorya (2-1), a equipa do SC Braga sabe também
que não pode adormecer de jeito
nenhum, até porque no outro jogo do grupo, os gregos do AEK
vão receber os frágeis ucranianos do Zorya, adversário que golearam por 4-1 na ronda anterior.
Ou seja, se voltar a vencer o
AEK passará a somar seis pontos, sendo que na próxima jornada os gregos irão receber o SC
Braga em Atenas.
Publicidade

20 Desporto

26 de Novembro 2020 correiodominho.pt

correiodominho.pt 26 de Novembro 2020

Desporto 21

“ESTAMOS APOSTADOS EM DEIXAR UMA MARCA NO CLUBE”
SC BRAGA vai entrar em campo frente ao Leicester sem qualquer receio ou fantasmas depois da derrota que veio de Inglaterra, no último jogo do Grupo G.
Carlos Carvalhal é o rosto da confiança guerreira da equipa arsenalista, apostada, claramente, em vencer e fazer história na prova europeia.
GRUPO G

+ adeptos

| Joana Russo Belo |

Apostados em deixar uma marca
no clube e com uma crença guerreira intacta. O SC Braga vai entrar em campo esta tarde, na recepção ao Leicester City, de
olhos postos na conquista dos três
pontos em jogo da quarta jornada
do Grupo G da Liga Europa, por
forma a dar um passo de gigante
rumo à próxima fase da competição e sem qualquer fantasma associado depois da derrota que
veio na bagagem de Inglaterra,
por 4-0, na terceira ronda, há cerca de duas semanas. Carvalhal
considera mesmo que esse desaire não foi “nenhuma tragédia”,
tendo em conta que pela frente
estava o primeiro classificado da
Premier League e num ciclo intenso para a equipa bracarense
com jogos a cada três dias.
Por isso, garante o técnico,
não há qualquer receio ou medo
deste novo duelo com os ingleses: “não espero um jogo diferente, vai ser um jogo com as mesmas características. Espero é
que possamos ter aprendido com
os erros que cometemos nesse jogo e potenciar o que fizemos
bem. Foram muitas coisas que
conseguimos fazer bem naquele
jogo, já o analisámos profundamente com os jogadores e creio
que vamos dar uma resposta boa,
porque vamos estar melhor preparados”, destacou Carlos Carva-

“Há sempre um lado
emocional por encontrarmos adversários que deixam uma certa nostalgia,
por ter jogado no Leicester
com o estádio completamente cheio. Os tempos
que correm são diferentes.
O quanto necessitávamos
dos adeptos do SC Braga
para conseguirmos chegar
a uma vitória, isso
aconteceu de uma forma
espectacular no jogo com
o AEK, em que os jogadores
se transcenderam e fizeram
um grande jogo, muito por
‘culpa’ dos adeptos que
estiveram cá
e que foram fantásticos”.
lhal, assumindo a confiança na
vitória.
“Não acredito que nenhuma das
equipas vá surpreender, são equipas que têm sistemas muito idênticos, dinâmicas muito idênticas e
vai ser um jogo de poder contra
poder, em que nós temos de fazer
melhor do que fizemos em Inglaterra e estamos apostados em fazer sem qualquer tipo de receio.
Cem por cento de respeito pelo

Castro garante que a equipa está focada em vencer os ingleses

“Foi o nosso pior jogo da época,
mas não é isso que nos tira a confiança”

Leicester e zero por cento de receio. Temos confiança total, porque percebemos claramente que,
se vencermos este adversário, é
um feito grande, é um clube que
ainda na semana passada estava
no primeiro lugar da Premier
League. Estamos apostados em
deixar uma marca no clube e temos de abordar estes jogos de
uma forma positiva e acreditar
que podemos vencer. E nós acreditamos que podemos vencer o
jogo de amanhã [hoje]”, sublinhou o treinador.
O SC Braga chega a este duelo
europeu depois de ter jogado apenas com o Trofense para a Taça
de Portugal no espaço de duas semanas, um jogo que Carvalhal
diz ter sido uma boa antecâmara
para a recepção aos foxes. “O que
seria mau era entrar na competição sem competir há 15 dias. Não
entendo que o jogo do Leicester
com o Liverpool tenha sido mais
intenso do que o nosso com o
Trofense. Tivemos de correr e
trabalhar muito, se analisarmos a
intensidade houve jogadores que
bateram recorde e nível de intensidade de uma forma avassa- ladora relativamente ao campeonato. Há um caso que, ao intervalo,
já tinha tido tanto percurso de
corrida como em 90 minutos no
campeonato. Foi, extremamente,
intenso e disputado, mas ainda
bem que foi assim, porque estamos mais aptos e preparados”, rematou.

O jogo em Inglaterra, há duas semanas, foi “o pior da época” para o
SC Braga, mas Castro garante que
essa derrota não retirou confiança
aos guerreiros neste percurso da
Liga Europa.
“Tivemos muitas coisas boas,
principalmente, na primeira parte
em que o jogo estava dividido,
houve coisas menos boas e que já
foram analisadas, mas vamos focar-nos nas coisas que têm sido
bem feitas em toda a época e não
só num jogo. Jogámos realmente
contra um adversário muito forte,
mas já jogámos com adversários
muito fortes esta época e conseguimos vencer. Foi com certeza o nosso pior jogo da época, porque perdemos por um número elevado de
golos, mas não é isso que nos tira a
confiança, porque sabemos que estamos a trabalhar bem e temos feito um bom campeonato e uma boa
Liga Europa”, revelou o médio, garantindo ser já passado.
“Não nos preocupa muito o jogo
anterior, preocupa-nos é o próximo
que é o jogo mais importante da
época. Vamos tentar vencer, jogar
bem e segurar os três pontos para
fazer já nove pontos na Liga Europa”. Castro diz esperarem “um jogo aberto” e deixou uma promessa:
“vai ser um SC Braga igual a si
mesmo, uma equipa que quer ter
bola, quer criar oportunidades e ganhar o jogo vai ser este SC Braga
que vamos ter com toda a certeza”.

SC BRAGA

lll
“Avançam sempre os onze que
entendemos que são os
melhores. Já houve jogadores
que foram titulares e outros
que não foram, por exemplo,
o João Novais e o André Horta
fizeram o jogo de início no
Leicester e não jogaram na
Luz. Temos um plantel curto,
as limitações do Nico e do
Moura tornam o nosso plantel
ainda mais curto, com dois
jogadores por posição, e
dificulta a gestão, mas tenho
23 ou 24 titulares, não tenho
jogadores de segundo plano
no meu plantel”.

Castro prometeu um SC Braga igual a si próprio

§convocados
Chamada também de Hernâni

Berna estreia-se
na equipa principal

Apesar de não ter sido divulgada a lista
de convocados, Carvalhal anunciou a
chamada dos jovens Hernâni (avançado
da equipa B) e Berna (sub-23), com destaque para a estreia absoluta do médio
de 18 anos na equipa principal.
Publicidade
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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

QUALIDADE e DESIGN
Rua do Marmeleiro, n.º 29 - Real - 4700-254 BRAGA
E-mail: geral@peixotos.pt
tlf. 253 607 270/1 • fax 253 607 278
Nós acreditamos na força dos GVERREIROS do MINHO
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§destaques
Médio James Maddison

“O SC Braga tem um bom treinador”
Já se sabia que Carlos Carvalhal deixou uma boa imagem na sua passagem pelo futebol inglês, mas o actual treinador do SC Braga continua a
receber elogios da parte dos britânicos. Desta vez foi do médio do Leicester, James Maddison, que disse esperar um Braga mais forte do que no jogo em Inglaterra.
"Definitivamente, sim. O SC Braga não mostrou, se calhar, tudo o que vale no primeiro jogo. Tem um bom treinador, com experiência em Inglaterra e já tivemos a oportunidade de assistir a alguns vídeos e analisar a estratégia deles", afirmou.
O médio, de 24 anos, realçou o bom início do Leicester na Liga Europa,
“só com vitórias, mas jogar na Europa nunca é fácil" e a equipa deve preparar-se "para um SC Braga forte e agressivo”.

SC Braga presta tributo ao eterno Diego Maradona

“Um jogador incomparável
descansa em paz, El Pibe”
HUGO DELGADO/LUSA

Equipa inglesa lidera o Grupo G da Liga Europa com 9 pontos, treinou ontem no palco do jogo

Rodgers diz que Leicester
não vai subestimar o Braga
TREINADOR IRLANDÊS que comanda os “foxes” mantém respeito pelos
Guerreiros e não embandeira em arco por ter goleado em Inglaterra.

SCB

António Salvador teve oportunidade de conviver com Diego Maradona

FASE DE GRUPOS
| Redacção/Lusa |

Apesar da vitória folgada em casa, por 4-0, o treinador Brendan
Rodgers disse que o Leicester
não vai subestimar o SC Braga
neste segundo jogo. Recordando
o jogo de há três semanas, o técnico irlandês considerou que foi
“complicado, apesar do resultado” pelo que afirmou esperar
“um jogo difícil” esta noite no
Estádio Municipal de Braga.
“Nesta competição, o nível é
sempre alto e esperamos um jogo particularmente difícil. Apesar de termos vencido [em casa]

e estarmos confortáveis no grupo, vamos entrar para ganhar”,
disse na antevisão da partida.
O Leicester vem de uma derrota no terreno do campeão Liverpool por 3-0, que o tirou da liderança do campeonato, mas
Rodgers notou que a sua equipa

lll
Treinador do Leicester
confirmou que o lateral
português Ricardo Pereira
está a recuperar bem depois
da lesão grave mas ainda
não é opção para este jogo.

está “a jogar a um nível elevado
fora de casa. Apresentamos boas
exibições e queremos continuar
na competição, mas não podemos subestimar o SC Braga. Como disse, esperamos um jogo
muito, muito difícil”, reforçou.
Brendan Rodgers revelou ainda que o lateral português Ricardo Pereira, que se lesionou com
gravidade há vários meses, está
em vias de regressar em pleno.
O técnico deixou ainda elogios
ao central bracarense David Carmo, “um jogador jovem, que está a jogar bem, é grande, agressivo”. Mas o “extreminador” hoje
não vai jogar.

Num dia triste para o futebol mundial, o SC Braga associou-se ontem aos
milhões de tributos que homenagearam Diego Maradona, astro argentino falecido aos 60 anos.
“Privilegiados aqueles que cruzaram os seus caminhos com ele. Um jogador incomparável. Uma personalidade única. Um dos melhores de sempre do nosso jogo, o jogo que nos une e apaixona.
Descansa em paz, El Pibe!” escreveram nas redes sociais, postando uma
foto onde o presidente António Salvador esteve com o deus do futebol.

Guerreiros também solidários com luto do FC Porto

Nota de pesar por Reinaldo Teles

O SC Braga manifestou o seu “profundo pesar pelo falecimento de Reinaldo Teles”, histórico dirigente do FC Porto que faleceu ontem aos 70 anos
vitima de Covid-19. Numa nota no site, o clube bracarense endereçou as
sentidas condolências à família, aos amigos e ao FC Porto.
Publicidade
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TERTÚLIA

BRACARENSE
Artur Correia António Duarte José Machado

Elevar o nível para bater o pé ao Leicester
TERTULIANOS não estranharam as dificuldades por que o SC Braga passou na deslocação à Trofa, pela motivação extra que
o adversário apresentou. Regressos de Ricardo Horta e Fransérgio saudados. Fragilidades defensivas do Leicester para aproveitar.

“Um Braga ao melhor nível
pode obter bom resultado”

“Jogo com o Trofense
foi tipicamente de Taça”

“Do Trofense ao Leicester,
com mudança do chip”

“Queria começar por lembrar, pelos piores motivos, a
grave lesão do Moura, numa altura em que se estava a
afirmar. Tenho a certeza de que será, no futuro, um
grande elemento, formado na nossa Academia. Terá
grande polivalência, funcionando muito bem como lateral e como ala. Quanto ao jogo com o Trofense, sabemos que este tipo de jogos são muito complicados, pela
grande motivação com que estes adversários encaram o
jogo, que têm jogadores jovens nos seus plantéis que
querem provar que têm valor e capacidade para darem o
salto. A expulsão do André Leão teve alguma influência
na partida. O SC Braga cresceu, obrigou o Trofense a
jogar nos seus últimos 35 metros e chegou ao golo numa jogada muito bem concebida pelo lado esquerdo,
com Galeno a colocar justiça no resultado.
Destaco também o regresso do Ricardo [Horta] à competição porque é um jogador nuclear, que oferece um
outro perfume à nossa equipa. Quanto ao Leicester, vimos neste jogo com o Liverpool algumas fragilidades
defensivas que o SC Braga pode aproveitar, accionando
uma pressão média-alta aquando da perda de bola, lançando a velocidade dos seus alas para ferir o sector defensivo da equipa inglesa. Acredito que podemos obter
um bom resultado. Jogo importante, mas não decisivo.”

“Foi um jogo tipicamente de Taça em que conseguimos o principal objectivo de passar à fase seguinte, perante um adversário muito difícil, organizado, solidário,
que fez com que houvesse Taça até muito perto do final.
Carvalhal tínha-nos preparado para este jogo, dizendo
que seria difícil. Conseguimos passar à fase seguinte e
vamos esperar por novo sorteio para sabermos o que
nos vai calhar em sorte. Quanto ao regresso do Ricardo
Horta, obviamente que saúdo, até porque se viu a diferença que a sua entrada teve no jogo. Outra nuance que
eu notei no jogo e que nos acrescentou alguma dificuldade foi a entrada de Abel Ruiz para o onze inicial, que
faz com que actuemos com dois avançados mais fixos,
perdendo mobilidade na frente e capacidade para baralhar o adversário. Faltou a criação de espaços, até porque o Trofense estava ainda mais organizado atrás, sobretudo a jogar com dez, pelo que a entrada do Ricardo
Horta ajudou, com a sua velocidade de movimentos, a
encontrar mais espaços. Isto é que é a beleza de futebol.
Este Leicester é uma equipa titpicamente britânica, que
gosta de ritmo, pelo que o SC Braga tem de lhes roubar
a bola e não lhes oferecer a intensidade que eles gostam
de ter. Vamos ter de ser solidários, organizados e com
coragem para disputarmos e podermos ganhar o jogo.”

“Uma palavra de forte solidariedade para Francisco
Moura e votos de uma recuperação plena. Queremos tê-lo de novo nos relvados. Jogo muito difícil para a Taça
de Portugal, prova que tem a sua própria magia, onde
despontam jogadores e treinadores de qualidade. Carlos
Carvalhal não facilitou e, seja porque estudou bem o adversário, seja porque entendeu dar minutos à equipa que
vinha de uma paragem, apresentou uma “equipa titular”, só com duas mexidas, e em boa hora o fez. O Trofense, muito bem organizado e maduro, tinha um plano
e cumpriu-o. Levou a eliminatória, com mérito, até aos
descontos. A expulsão de André Leão e as mexidas de
Carvalhal levaram-nos à vitória, não com “chuveirinhos”, antes com a entrada dos nossos criativos. Vitória
merecida. Bom regresso de Ricardo Horta às opções.
Notou-se. Fransérgio também já entra nas contas. Segue-se novo Ciclo de Fogo, numa viagem alucinante,
que começa com o Leicester. Espero um Sporting Clube
de Braga ambicioso, guerreiro mas astuto, capaz de
aproveitar os pontos fracos dos ingleses e de evitar as
suas virtualidades, um Sporting Clube de Braga europeu e ao seu melhor nível, a dominar os espaços e a gerir os tempos de jogo. Mudemos o chip, agora é Liga
Europa”.
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GRUPO A

GRUPO B

JORNADA 4

HOJE
B. Munique, 3 - RB Salzburgo, 1
Atl. Madrid, 0 - Lokomotiv, 0
CLASSIFICAÇÃO
1. B. Munique
2. At. Madrid
3. Lokomotiv
4. Salzburgo

J

V

E

4
4
4
4

4
1
0
0

0
2
3
1

D

S

P

0 15 4 12
1 4 7 5
1 4 5 3
3 7 14 1

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

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

4
4
4
4

4
3
1
0

0
0
0
0

D

E

4
4
4
4

2
2
1
0

2
1
1
2

D

M

S

0 14 4
1 9 7
2 3 12
2 4 7

P

8
7
4
2

JORNADA 4

RESULTADOS
Ajax, 3 - Midtjylland, 1
Liverpool, 0 - Atalanta, 2

CLASSIFICAÇÃO
E

V

GRUPO D

JORNADA 4

V

J

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

HOJE
Marselha, 0 - FC Porto, 2
Olympiacos, 0 - Man. City, 1
J

Porto a um empate
dos oitavos-de-final

CLASSIFICAÇÃO
M

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

GRUPO C

Quarta jornada

JORNADA 4

HOJE
Borussia M., 4 - Shahktar, 0
Inter, 0 - R. Madrid, 2

CLASSIFICAÇÃO
M

0 10
1 8
3 1
4 0

S

P

1 12
3 9
6 3
9 0

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

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

J

V

E

D

4
4
4
4

3
2
2
0

0
1
1
0

0
1
1
4

M

S

8 2
7 5
1 8
2 11

5.ª JORNADA
Atalanta - Midtjylland
Liverpool - Ajax

§breve
Histórico dirigente do FC Porto

Faleceu Reinaldo Teles
vítima de Covid-19
O Reinaldo Teles, o histórico dirigente do FC Porto
e administrador não-executivo da SAD do campeão português de futebol, morreu ontem, aos
70 anos, informou o clube
portuense no sítio oficial
na Internet.
O administrador não-executivo da SAD dos ‘draDR
gões’ manifestou sintomas da doença no final de Reinaldo Teles com a Liga dos Campeões
outubro e deu entrada no
Hospital de São João, no Porto, acabando por ser transferido algumas horas depois para a Unidade de Cuidados Intensivos.
O falecimento de Reinaldo Teles, que esteve envolvido com Pinto da Costa na ascensão desportiva do futebol azul-e-branco, tanto no plano nacional como a nível europeu, suscitou de imediato reacções.
Fernando Gomes e Pedro Proença, presidentes da Federação Portuguesa
de Futebol e da Liga Portugal, respectivamente, manifestaram pesar.
“Nesta hora de enorme tristeza, não poderia deixar de oferecer igualmente a toda a família portista, em particular à Direcção do clube, uma
palavra de conforto pela perda de alguém tão importante na estrutura.
Sabemos que Reinaldo Teles perdurará no espírito e no coração dos que
com ele privaram por muito e muitos anos e que essa é a maior honra que
alguém pode conquistar”, afirmou Fernando Gomes, citado pelo site da
FPF.

P

9
7
7
0

O FC Porto, ao triunfar ontem
em Marselha (0-2) em jogo da
quarta jornada do Grupo C da
UEFA Champions League, deu
para os oitavos-de-final da prova
um passo em frente: só lhe falta,
nos dois jogos que tem ainda a
disputar, fazer mais um ponto e
até pode nem precisar. Ao invés,
o Marselha treinado por Vilas
Boas, que ainda não pontuou,
está fora dos oitavos e vai lutar
com o Olympiacos de Pedro
Martins pelo terceiro lugar, que
dá acesso (mal menor) à fase de
grupos da Liga Europa.
A maior surpresa da jornada
ocorreu em Liverpool: o colosso
de Mohamed Salah, Diogo Jota
e companhia deixou-se bater em
casa pelos italianos da Atalanta,
por 2-0, mas ainda comanda.

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

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

E

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

4
2
0
0

0
1
2
1

D

E

D

M

S

P

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

V

4
4
4
4

GRUPO H

JORNADA 4

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

J

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

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

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

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

+ mais
O Sporting Clube de Braga
B venceu ontem à noite o
Merelinense, por 3-1,
garantindo o sexto triunfo
em outros tantos jogos
disputados no
Campeonato de Portugal.
Vítor Gabriel abriu o activo
para os arsenalistas logo
ao minuto 12, resultado
que se verificou ao
intervalo.
Na segunda parte o
Merelinense chegou ao
empate à passagem do
minuto 61 e o desafio
apenas ficou resolvido nos
últimos instantes do
encontro.
Schurrle, aos 82 minutos,
colocou os arsenalistas
novamente na frente e
Vítor, em cima do minuto
90, sentenciou o encontro.
SC Braga B comanda, de
forma isolada, a Série A.
Merelinense é quarto
classificado.

DR

‘El Pibe’ com a Taça UEFA, que conquistou em 1989 pelo Nápoles

Campeão do mundo pela Argentina

Maradona morre aos 60 anos
FUTEBOL
| Redacção/Lusa |

Diego Armando Maradona, um
dos melhores futebolistas da história, morreu ontem na sua residência, na Argentina, aos 60
anos, anunciou o seu agente e
amigo Marias Morla, segundo a
agência espanhola EFE
Maradona, que treinava os argentinos do Gimnasia y Esgrima, sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda na província
de Buenos Aires. Na sua casa,
em Tigre, a norte da capital argentina, ‘El Pibe’ estava a recu-

perar de umaoperação de urgência a um coágulo no cérebro.
A sua carreira de futebolista, de
1976 a 2001, ficou marcada pela
conquista, pela Argentina, do
Mundial de 1986, no México, e
os dois títulos italianos e a Taça
UEFA arrebatada ao serviço dos
italianos do Nápoles em 1989.
Ficam registados momentos
como as bancadas de Nápoles
uma hora antes do início dos jogos para ver o génio ainda no
aquecimento com bola, e ainda
o ‘golo do século’ ou ‘a mão de
Deus’ na vitória da Argentina sobre a Inglaterra em 1986.

12 Desporto
correiodominho.pt
26 de Novembro 2020

1 de Setembro 2016 correiodominho.pt
Desporto 25

Taça de Portugal
§sorteio

SC Braga visita Olímpico do Montijo
e Famalicão viaja a Vila do Conde
VITÓRIA SC EM CASA COM SANTA CLARA, enquanto Gil Vicente visita União de Leiria e Moreirense
tem marcada viagem à Cova da Piedade.
4.ª ELIMINATÓRIA
DR

Taça de Portugal

Benfica aguarda adversário
FC Porto-Tondela
e Sporting-P. Ferreira
O FC Porto, actual detentor do troféu, vai jogar em casa com o Tondela, enquanto o Sporting, que lidera
a I Liga recebe a visita do Paços de
Ferreira. O Benfica ainda vai ter de
esperar pelo vencedor do encontro
Vilafranquense-Sanjoanense.
Eis os jogos que o sorteio para a
quarta eliminatória da Taça de Portugal, realizado ontem, ditou:
Estoril/Lusitano Ginásio-Boavista
Fontinhas-Fafe
Sporting-Paços de Ferreira
Olímpico do Montijo-Braga
Nacional-Leixões
Benfica-Vilafranq./Sanjoanense
Belenenses SAD-Espinho
Anadia-E. Amadora/Farense
Rio Ave-Famalicão
União de Leiria-Gil Vicente
FC Porto-Tondela
Marítimo-Salgueiros
V. Guimarães-Santa Clara
Ac. Viseu-Académica
Torreense-Amora
Cova da Piedade-Moreirense

| Rui Serapicos |

O Sporting de Braga visita
dia 13 de Dezembro o Olímpico
do Montijo, o FC Famalicão vai
a Vila do Conde medir forças
com o Rio Ave, o Vitória SC recebe os açorianos do Santa Clara, o Moreirense desloca-se ao
reduto do Cova da Piedade e o
Gil Vicente viaja a Leiria, ditou
ontem o sorteio da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal de Futebol.
Treinado por Rui Narciso — de
42 anos, que fez carreira como
jogador na zona de Torres Vedras — , o Olímpico do Montijo
ocupa na Série G do Campeonato de Portugal a 8.ª posição, em
risco de cair para a zona de descida à regional e chega a esta
ronda depois de ter eliminado o
Vilaverdense, em cujo campo
ganhou por 3-2.
Também do terceiro escalão do
p anorama nacional é o adversário do Gil Vicente: o União de
Leiria, que conta nos seus quadros com o ex-guarda-redes do
FC Porto, Helton, é treinado por
Hélder Pereira, de 42 anos, antigo centro-campista do Vianense
e do FC Vizela, entre outros clubes. Para cuidado dos gilistas
vale a pena lembrar que a turma
da cidade do Liz chega à 4.ª eli-

DR

Sporting Clube de Braga festejou conquista da Taça de Portugal em 2016

minatória após afastar de prova
o Portimonense.
Por sua vez, o Cova da Piedade, adversário do Moreirense,
compete na II Liga posicionado
em lugar intermédio da tabela
classificativa, chegando a esta
eliminatória após ter ganho na
visita ao Marinhense no desempate por pénaltis (5-3).
A rivalidade entre famalicenses

e vilacondenses na última época,
que culminou com o Rio Ave a
ganhar nos derradeiros instantes
do campeonato o direito a ir à
Liga Europa, tem continuidade
nas posições próximas que os
dois clubes prosseguem na presente época. Já para a Taça de
Portugal, esta será a segunda vez
que os dois clubes medem forças
na prova rainha do futebol por-

tuguês.
Quanto aos vitorianos, que jogam na cidade-berço com o Santa Clara, devem ter em conta que
para a I Liga, à 2.ª jornada a
equipa de Ponta Delgada surpreendeu no Municipal de Braga por 1-0 e para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal foi
ganhar ao Beira Mar por 3-1 em
Aveiro.

João Pedro Sousa e a deslocação do Famalicão, amanhã, à capital do móvel

“Desorganizar equipa como Paços de Ferreira
é uma tarefa extremamente complicada”
I LIGA
| Rui Serapicos |

DR

João Pedro Sousa, treinador do FC Famalicão

O FC Famalicão visita amanhã,
com apito inicial às 19 horas, o
Paços de Ferreira, em encontro
da 8.ª jornada da I Liga.
“Desorganizar uma equipa como a do Paços de Ferreira tornase uma tarefa extremamente
complicada”, acentuou ao fazer
a antevisão da partida face a este

concorrente por uma posição
próxima do acesso às provas
europeias, João Pedro Sousa.
“O nosso objectivo é tentar desorganizar as equipas para ser
mais fácil chegar às vitórias e
esta dificilmente se desorganiza,
pela sua competitividade, a sua
competência táctica”, realçou.
“Vai ser um jogo difícil, perante uma equipa muito competitiva, bastante organizada, com ex-

celente treinador”, adiantou.
“É das equipas de que realmente gosto no nosso campeonato,
sempre equilibrada”, frisou,
acrescentando que ao analisar o
Paços de Ferreira, “é difícil encontrarmos momentos em que
está desequilibrada”.
O Famalicão não conta com
Campana, a recuperar de lesão
nem com Anderson, que está a
recuperar de uma cirurgia.
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§Hóquei

Stick quente de Miguel Rocha
garante triunfo no dérbi
TURMA BARCELENSE venceu, sem dificuldades, o dérbi minhoto com a Juventude de Viana por três
golos sem resposta,com Miguel Rocha a apontar os três golos. Barcelenses passam a somar 20 pontos.
AJ VIANA 0

HÓQUEI EM PATINS
| Fábio Moreira |

O OC Barcelos venceu, sem dificuldade, o dérbi minhoto com
a Juventude de Viana por 0-3,
num jogo em atraso da 6.ª jornada da I Divisão Nacional de hóquei em patins. Os três tentos
barcelenses surgiram todos do
stick de Miguel Rocha.
A equipa barcelense entrou
mais forte na partida e depressa
assumiu o controlo do encontro,
com Miguel Rocha a inaugurar o
marcador ainda dentro dos primeiros cinco minutos da partida,
num lance em que fica a ideia de
que a equipa de Viana do Castelo podia ter feito mais. Essas facilidades defensivas da Juventude de Viana mantiveram-se e a
turma de André Azevedo voltou
a pagar caro por isso, com Miguel Rocha a voltar a fazer o
gosto ao stick.
Ainda no primeiro tempo, a
turma de Viana do Castelo poderia ter reduzido a desvantagem.
Gonçalo Neto, a um minuto e
meio do fim da primeira parte,

Bruno Guia (guarda-redes), Francisco
Silva, Nélson Pereira, Diogo Cardoso, Pedro
Batista, Gustavo Lima, Remi Herman,
Gonçalo Neto e João Pereira.
Treinador: André Azevedo.

OC BARCELOS 3

Constantino Rodriguez (guarda-redes),
Dário Fernandez, Luís Querido, Miguel
Rocha (3), Reinaldo Ventura, José Pedro,
João Guimarães, Rafael Lourenço e Tomás
Pereira.
Treinador: Rui Neto.
Árbitros: Pedro Silva e Pedro Figueiredo
Ao intervalo: 0-2
Pavilhão Municipal José Natário (Viana do
Castelo)

foi travado em falta dentro da
área barcelense e o árbitro assinalou grande penalidade. Todavia, Remi Herman não foi capaz
de converter esta oportunidade
de ouro para os vianenses.
O segundo tempo continuou a
onda de grandes penalidades falhadas deixada pela primeira
parte.
O OC Barcelos foi a primeira

equipa a desperdiçar neste segundo tempo, com o goleador
Miguel Rocha a não conseguir
converter a grande penalidade
aos cinco minutos do segundo
tempo. Dois minutos depois, foi
a vez dos vianenses entrarem
(outra vez) em desespero, com
João Pereira a desperdiçar a segunda grande penalidade favorável aos vianenses.
Para piorar o cenário para equipa de Viana do Castelo, o stick
de Miguel Rocha continuava
quente e, a meio do segundo
tempo, o hoquista barcelense
completava o hat-trick e fechava
assim o resultado com um expressivo 0-3 para o OC Barcelos.
Com este resultado, os pupilos
de Rui Neto passam a somar 20
pontos, colando-se assim ao 3.º
classificado, FC Porto, e ficando
a três pontos do líder da I Divisão Nacional de hóquei em patins, o Sporting CP. Por outro lado, apesar desta derrota, a
Juventude de Viana continua em
8.º lugar (lugar de acesso às
competições europeias) com 11

J. 6

RESULTADOS
Jogos em atraso da 6.ª jornada
Juv. Viana, 0; OC Barcelos, 3
Sporting CP, 4; HC Braga, 3

J

V

7
7
6
6
6
5
5
3
3
2
2
2
2
2

E

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

Ângelo Girão (guarda-redes), Pedro Gil
(1), Matias Platero, Toni Perez, Gonzalo
Romero (2), Telmo Pinto, Alessandro
Verona, João Souto e Álvaro Morais (1).
Treinador: Paulo Freitas.

Leonardo Pais (guarda-redes), António
Trabulo, Diogo Seixas, Fabrício Ciocale,
Gonçalo Meira, Ângelo Fernandes (2),
Miguel Moura (1), Afonso Lima e Carlos
Loureiro.
Treinador: Hugo Azevedo
Árbitros: Luís Peixoto e Paulo Gonçalves.
Ao intervalo: 1-1
Pavilhão João Rocha (Lisboa)

CLASSIFICACAO
1. Sporting
9
2. Oliveirense 10
3. Benfica
9
4. OC Barcelos9
5. FC Porto 10
6. SC Tomar 10
7. Valongo
9
8. Juv. Viana 10
9. HC Braga 10
10. Sanjoane. 9
11. HC Turquel 10
12. HC Tigres 10
13. Famalicense 9
14. Riba dʼAve 10

SPORTING CP 4

HC BRAGA 3

pontos, graças à vitória da turma
leonina de 4-3 sobre a equipa do
HC Braga.
HOQUEI PATINS

Minhotos
HC Braga perde na visita
ao reduto leonino

D

M

S

P

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

36
40
48
41
45
41
26
27
27
26
22
22
28
21

17
33
25
19
29
37
27
34
41
27
36
37
49
39

23
21
20
20
20
17
16
11
9
9
7
7
6
6

PROXIMA JORNADA
HC Turquel - SL Benfica
Sporting CP - Riba dʼAve
HC Braga - UD Oliveirense
FC Porto - AD Sanjoanense
AD Valongo - Famalicense AC
OC Barcelos - HC Tigres
Juventude de Viana - SC Tomar

O HC Braga perdeu no Pavilhão
João Rocha com a equipa do Sporting CP por 4-3, num jogo em atraso a contar para a 6.ª jornada da I
Divisão Nacional de hóquei em patins. Romero (2), Pedro Gil e Álvaro
Morais apontaram os golos leoninos, enquanto que os tentos minhotos ficaram a cabo de Ângelo
Fernandes (2) e Miguel Moura.
Esta foi a oitava derrota dos bracarenses numa prova, em que a equipa minhota ocupa a 9.ª posição
com nove pontos. Já turma leonina
com esta vitória passa a somar 23
pontos e assume o papel de líder da
I Divisão Nacional de hóquei em patins.

Pivot Nuno Queirós nasceu em 2003

Visitantes venceram em Nogueira por 54-10

Sanjoanense recruta andebolista
júnior em Celorico de Basto

Caldas arrasa Braga Rugby
no regresso após mês e meio

ANDEBOL

RÂGUEBI

| Redacção |

| Redacção |

Nuno Queirós, jogador pivot ainda júnior
(nascido em 2003) do BECA — Bastinhos Escola Clube de Andebol, praticante
desde 2012 no clube celoricense vai para
a Sanjoanense, que esta época subiu ao
Andebol 1, escalão competitivo mais alto
da modalidade.
“Atleta exemplar, humilde, trabalhador
e competitivo, desde 2012 que pratica andebol de forma regular com elevado empenho e dedicação. Passou pela selecção
regional da AA de Braga, na qual foi capitão em 2018/2019, integrou os treinos dos
Centros Treinos Nacionais no Porto em
Braga. Competiu na I Divisão Nacional

Em competição marcada por adiamentos
de jogos fruto da pandemia por que passamos, foi quase mês e meio depois do seu
último jogo para o campeonato nacional
CN1 que o Braga Rugby voltou a jogare
não foi feliz no regresso à competição e
na manhã do passado sábado, no campo
da Caseta, em Nogueira, recebeu e acabou vencido, por 54-10, frente ao Caldas
Rugby Clube.
A equipa da Caldas da Rainha, com jogadores internacionais e estrangeiros no
seu plantel, é candidata ao título.
Notou-se que a extensa paragem dos
bracarenses afectou rotinas, não permitin-

DR

Nuno Queirós vai trabalhar no escalão mais alto

de Juvenis e Juniores Masculinos, integrou 4 chamadas (estágios) da selecção
nacional de sub 16/17, e recentemente foi
chamado ao Estágio da Seleção Nacional
de Sub 19”, refere o BECA.

DR

Equipa das Caldas da Rainha tem internacionais

do que o seu jogo fluísse como é hábito.
O próximo jogo do Braga Rugby, sábado na Anadioa, vai ser devido ao estado
de emergência talvez adiado para data a
definir.
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CONHECER A GALIZA

GRÁTIS

Correio do Minho e Eixo Atlântico
oferecem-lhe mais um livro
de Banda Desenhada

Participe no nosso PASSATEMPO* e poderá ganhar
um fim-de-semana para duas pessoas em Lugo e em Sarria
Consulte o Regulamento na página 31
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Opinião
ANA MARIA SILVA Diretora da Escola Secundária Martins Sarmento, Guimarães

Voz às Escolas

A Martins Sarmento e as Festas Nicolinas em Tempo de Pandemia

A

s Festas Nicolinas são uma das
festividades académicas mais
antigas de que há memória, sendo, simultaneamente, uma das manifestações com mais tradição na cidade e no
concelho de Guimarães. Estas festividades com mais de 124 anos de existência
foram conhecendo diversos formatos.
Desde 1896, que as Nicolinas fazem parte
do Liceu de Guimarães, a actual Escola
Secundária Martins Sarmento. Os estudantes de então apropriaram-se delas e
nunca mais as deixaram de celebrar.
As Nicolinas conheceram muitas mudanças políticas, mas sempre souberam
adaptar-se às convulsões sociais que lhes
seguiram. Foram capazes de se democratizar e chegar a todas as escolas, o que
possibilitou a criação de um elo entre os
novos e os antigos estudantes das escolas
de Guimarães.
O ano de 2020 trouxe uma nova mudança. Tal como a Martins Sarmento, que ao
longo da sua existência de quase 130 anos
se soube adaptar a todas as mudanças,
também as Nicolinas se terão de adaptar e
não deixar que o espírito Nicolino dos es-

D

ecorreu no passado dia
19 de novembro no Altice Forum Braga uma
apresentação do Plano de Resiliência e Recuperação Económica de Portugal, realizada pelo seu
autor Professor Costa e Silva.
Quem esteve presente teve a
oportunidade de conhecer a grande capacidade explanativa de
Costa e Silva, face a um programa esquemático e de boa compreensão.
No programa parece estar tudo,
os 10 eixos estratégicos elencam
exaustivamente as necessidade
do país ao nível de infraestruturas
físicas, qualificação, transição digital, ciência e tecnologia, o setor
da saúde, o estado social, a reindustrialização do país, a reconversão industrial, a transição
energética e eletrificação da economia, a coesão do território,
agricultura e floresta, um novo
paradigma para as cidades e a
mobilidade e a cultura, serviços,
comércio e turismo.
Este programa trouxe à memória o Relatório Porter de 1994, ao
tempo de um país governado por
Cavaco Silva. O então ministro

tudantes de Guimarães fique refém desta
pandemia que assola a nossa cidade, o
nosso país e o mundo em que vivemos.
Estes festejos decorrem de 29 de novembro a 7 de dezembro e são constituídas por vários números que são fundamentais para conhecer e para entender o
espírito das Nicolinas: Novenas, Ceias,
Pinheiro, Posses, Magusto, Roubalheiras,
Pregão, Maçãzinhas, Danças de São Nicolau e Baile Nicolino.
Tudo começa com o Pinheiro, na noite
de 29 de novembro. Este ano, o tradicional desfile do Pinheiro pelas ruas da cidade será substituído por um toque simbólico nas janelas e varandas dos vimaranenses. Tudo vai acontecer pelas 23 horas. O convívio será certamente diferente,
mas muito forte.
No dia 4 de dezembro, temos as Posses.
Este ano a Posse será dada pelo Dízimo
de Urgeses e na Martins Sarmento. Este
número vai realizar-se sem o acompanhamento de populares e a tradicional banda.
Os bens comestíveis e bebíveis que serviam para fazer o Magusto, um banquete,
aberto a todos, na Praça de Santiago, se-

rão substituídos por víveres não perecíveis, a serem entregues a entidades que
procederão à sua distribuição por famílias
carenciadas da nossa cidade.
Na tarde do dia 5, acontece o Pregão
Académico que é a desculpa de quem o
escreve para maldizer tudo. O pregoeiro
não irá percorrer as ruas e as praças da cidade a proclamar as novas ao povo de
Guimarães. Ficará confinado ao Claustro
da Câmara Municipal de Guimarães e será transmitido em direto através das redes
sociais.
A Biblioteca da ESMS vai lembrar este
número com uma exposição de Pregões
de anos anteriores a decorrer de 24 de novembro a 9 de dezembro.
As Maçãzinhas acontecem na tarde do
dia 6. Os Nicolinos oferecem na ponta da
sua lança uma pequena maçã à sua amada
ou pretendida, que se encontra na varanda, recebendo em troca chocolates ou outras lembranças. A pandemia e o confinamento não permitem que este número se
realize no formato habitual. Apenas as capas e as camélias irão enfeitar algumas
varandas da praça de S. Tiago.

Na ESMS será feita uma representação
simbólica com os membros da Comissão
de Festas a entregar maçãs a alunas, nas
varandas da fachada principal da escola.
Não haverá público e tudo será feito em
horário que permita cumprir o confinamento obrigatório.
Todos os outros números serão cancelados à exceção das Roubalheiras. As Roubalheiras não têm nem data, nem local, e
muitas vezes, nem rumo. A Comissão de
Festas rouba vários pertences da população e concentra-os no Largo do Toural.
No dia seguinte, os lesados têm de ir buscar os seus pertences à praça pública. Este ano a acumulação de bens no Largo do
Toural também vai acontecer de forma
simbólica.
Mais uma vez, estas festividades mostram a sua originalidade e peculiaridade,
o que as diferencia de todas as festas académicas do nosso país. Como dizia o Engenheiro Hélder Rocha, pregoeiro em
1935 e 1936, “Originais, só as Nicolinas.
As outras [festas estudantis] copiam-se
umas às outras”.

Costa e Silva e o Relatório Porter
da indústria Mira Amaral encomendou a Michael Porter um estudo sobre a competitividade da
economia portuguesa. Foi com
ele que a palavra clusters entrou
no léxico português comum; já o
modelo do diamante teve um alcance mais restrito, servindo tal
como a teoria dos clusters para
pôr em prática o pensamento
transmitido no seu livro “The
Competitive Advantage of Nations”.
As conclusões surpreenderam
já que a resposta foi uma aposta
clara nos setores tradicionais, no
vinho, no azeite, no turismo, têxtil e calçado. Para os críticos, em
má-hora, argumentando que apenas dois anos depois a economia
mostrou a validade do relatório: a
maior exportadora portuguesa era
uma empresa de semicondutores
e a segunda de automóveis.
Mais de vinte anos decorridos,
Mira Amaral defende que a aplicação do projeto Porter permitiu
melhorias evidentes nos setores
tradicionais como o calçado, têx-

CARLOS VILAS BOAS

Advogado, Mestre em Direito Administrativo

Ideias

til, vestuário e confeções, nos vinhos e no mobiliário. Teve um
impacto médio nas condições de
procura, pois a sofisticação da
procura doméstica não aumentou
muito. E teve um efeito baixo em
todos os elementos de cooperação entre as empresas, lamentando a falta de aposta em verdadeiros clusters tecnológicos,
defendendo a necessidade de ganhar escala.
O Programa de Costa e Silva
não é anti-Porter. Na sua apresentação o autor aludiu aos clusters,
mas agora a aposta na industrialização assenta nos papéis da tran-

sição energética, bio massa florestal, aquacultura e pescas, bioeconomia, hidrogénio, defesa, setor mineiro, modernização
tecnológica. Os setores tradicionais parecem esquecidos. Certo é
que, ao contrário do dispendioso
relatório Porter, o programa é
anunciado como pro-bono, Ricardo Araújo Pereira já humorizou essa gratuitidade.
Que o relatório Porter e o programa de relançamento económico de Costa e Silva não são excludentes resulta da circunstância
de, recentemente, o Conselho de
Ministros ter decidido atualizar
aquele relatório, conforme consta
das Grandes Opções do Plano,
onde pode ler-se: “Realizaremos
ainda um estudo de atualização
do Relatório Porter, elaborado há
25 anos”.
A ideia do Governo é identificar
as potencialidades da economia
portuguesa e definir políticas públicas que permitam melhorar o
perfil de especialização e a estrutura do nosso tecido industrial.

Com um foco nas atividades consideradas emergentes, como é o
caso das baterias. Mas há mais
clusters tecnológicos que deviam
ser estudados, tais como biotecnologia; tecnologias de informação e comunicação; saúde e ciências da vida; aeronáutica e
mobilidade.
Existem três questões que o estudo de Costa e Silva parece não
resolver. Como todos os relatórios abrangentes, o programa
aponta todos os caminhos, mas
não hierarquiza, não prioriza, não
quantifica custos nem prazos de
execução. Para um país com desequilíbrios financeiros e com
uma elevada dívida é quase impossível executar tudo e em simultâneo. Depois, assenta numa
intervenção eficiente do Estado,
numa administração pública caracterizada pela burocratização e
centralização de processos, plena
de “poderes fáticos” como o próprio salienta. E faltou considerar
a dotação de poderes regionais,
que facilitem a implantação do
programa, como bem foi salientado em intervenções aquando da
apresentação em Braga.
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europe direct
ALZIRA COSTA Coordenadora do Centro de Informação Europe Direct do Minho

Europa

JOÃO GONÇALVES
Advogado

Voz à Justiça

Quo vadis União Europeia?

Nos dias 30
de novembro
e 7 de dezembro
a escola dos meus
filhos estará
fechada. Posso
faltar ao trabalho
para ficar junto
deles?

A

pós vários meses de negociações intensas entre o Parlamento
Europeu (Parlamento), a Comissão Europeia (Comissão), e o Conselho
Europeu (aqui representado pela presidência alemã que estará à frente desta instituição até ao final deste semestre), as
três instituições finalmente chegaram a
acordo quanto às verbas destinadas para o
próximo Quadro Financeiro Plurianual –
o orçamento a longo prazo da UE para o
período temporal de 2021, e talvez o orçamento mais importante da história da
União Europeia (UE). Quando tudo parecia prever um final feliz para a UE ao 11º
trílogo (nome designado às reuniões presenciais entre as três instituições), eis que
surge a ameaça de veto por parte de dois
Estados-Membros (EM) ao acordo preliminar.
A ameaça de veto ao Quadro Financeiro
Plurianual chegou por parte dos governos
da Polónia e Hungria – dois estados que
têm estado sob observância da Comissão
ao longo dos últimos anos pelos constantes atentados e violações aos mais elementares princípios fundamentais deste
projeto europeu, que já resultou, inclusive, em diversas ações por incumprimento
lançadas pela Comissão aos governos
destes dois EM.
O motivo pelo qual estes EM têm criado
diversos obstáculos à aprovação de um
acordo tão importante para a UE incide
sobre uma proposta por parte da Comissão que visa a criação de um mecanismo
do Estado de Direito. Este mecanismo visa monitorizar o respeito e a aplicação
deste direito no ordenamento interno europeu – um dos critérios mais importantes
para que um estado candidato possa juntar-se à UE e no qual todos devem aplicar
de forma correta. Este mecanismo pode
prever a aplicação de cortes no acesso aos
fundos da UE em caso de inobservância
da aplicação correta deste princípio por
parte dos governos.
O Estado de Direito é um princípio fundamental em qualquer democracia livre
da atualidade. O “Estado de direito” significa que o exercício do poder público

está submetido a normas e procedimentos
jurídicos (procedimentos legislativos, administrativos, judiciais) que permitem ao
cidadão acompanhar e eventualmente
contestar a legitimidade (i.e, a constitucionalidade, a legalidade, a regularidade)
das decisões tomadas pelas autoridades
públicas. Ou seja, é este princípio que
permite que as minorias vejam os seus direitos salvaguardados, que possibilita
uma correta aplicação das normas, independentemente do réu; que permite a salvaguarda da aplicação de uma lei de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade da situação, entre outros fatores. Sucintamente, estar contra o Estado de Direito é estar contra a democracia, a justiça, e o respeito pelas liberdades
individuais.
Um relatório publicado pela UE no dia
30 de setembro de 2020, referiu que a situação do Estado de Direito na Europa,
atualmente, já viveu melhores dias e que
existem desafios importantes para a conservação e aplicação do Estado de Direito
na UE. Para além disso, é referido num
Eurobarómetro que 77% dos cidadãos europeus concorda com a proposta de que a
União só deve alocar fundos aos EM cujos governos nacionais respeitem as diretivas do Estado de Direito e dos princípios democráticos.

Centro de Informação Europe Direct Minho
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Campus do IPCA - Lugar do Aldão
4750-810 Vila Frescaínha S. Martinho - Barcelos
Contactos Gerais Telefone: 253 802 201
Web: www.ciedbarcelos.ipca.pt
Facebook: https://www.facebook.com/cied.minho/
Twitter: https://twitter.com/CIEDMinho

Estes dados indicam que é necessário
encontrar mecanismos que tornem possível a preservação e a correta aplicação do
Estado de Direito na nossa sociedade, e
que os cidadãos percebem que, de facto, é
preciso fazer mais para garantir a democracia e o respeito pelas liberdades do individuo na sociedade europeia. Deste modo, cremos que este mecanismo tornaria
possível que diversas infrações que verificamos ao longo desta década por parte
de alguns governos, deixassem de acontecer, o que facilitaria a governância institucional e dos fundos europeus.
Em jeito de conclusão referir que, a UE
precisa encontrar uma solução para desbloquear este impasse criado por estes
dois Estados, apesar da altura da discussão não ser a ideal. Pois, neste momento,
a UE atravessa desafios complexos e de
dimensões sem precedentes na história
contemporânea e que necessitam das verbas acordadas entre estas três instituições
para colmatar as necessidades dos cidadãos em áreas como a social, a saúde, e a
económica. Mas, paralelamente é importante encontrar mecanismos que protejam
a aplicação dos valores europeus.
A situação não é a ideal e o tempo começa a escassear. Veremos qual o rumo
que a UE pretende tomar para o seu futuro.

As escolas públicas não vão
funcionar nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro,
vésperas de feriados. Esta decisão permite que os pais
com filhos menores de 12
anos possam faltar justificadamente ao trabalho, mas
mediante algumas condições.
Nestes casos os progenitores, não obstante a “justificação” das faltas, não recebem
a remuneração correspondente a esses dias, porque
desta vez, ao contrário de
março, não há qualquer apoio
excecional.
Esta possibilidade de faltas
ao trabalho apenas se aplica a
um dos pais de crianças menores de 12 anos, independentemente do número de filhos, e apenas se nenhum dos
dois fizer teletrabalho.
Além disso, os pais que tenham mesmo de faltar ao trabalho para ficar com os filhos
em casa devem avisar a entidade patronal de imediato.
Este direito também se aplica ao setor privado. Relembre-se que o Governo tinha
recomendado às empresas
privadas para encerrarem nas
próximas duas vésperas de
feriado.
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Opinião
AIDA ALVES Diretora da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva

Voz às Bibliotecas

As bibliotecas são espaços inclusivos?

E

ntre os meses de novembro e dezembro, muitas bibliotecas comemoram os dias internacionais dos
Direitos das Crianças (20 de novembro),
da Pessoa com Deficiência (3 de dezembro), dos Direitos Humanos (10 de dezembro), pelo que hoje refletimos sobre a
necessidade das bibliotecas serem espaços inclusivos.
Para uma biblioteca ser inclusiva não
basta eliminar barreiras arquitetónicas.
A cadeia de acessibilidade começa na
casa do leitor/utilizador, passando pela
sua circulação na via pública e pelo uso,
ou não, de transporte, até à entrada da biblioteca. Uma vez dentro da biblioteca,
devemos continuar até atingir o nosso objetivo, prestando um serviço de atendimento adequado às necessidades de cada
cidadão, facilitando sempre o acesso à informação e à igualdade de oportunidades
na participação em eventos formativos e
culturais.
Esta cadeia de acessibilidade não deve
ser quebrada em nenhuma das suas ligações e, uma vez na biblioteca, bibliotecários e bibliotecárias têm uma tarefa importante a desempenhar: que os serviços,
atividades e coleções documentais sejam
acessíveis.
A acessibilidade é o conjunto de ações
que uma pessoa planeia realizar, desde o
ponto de partida até ao seu objetivo que
inclui circulação, abordagem, acesso,
uso, entre outros. Feito com autonomia,
facilidade e sem grandes barreiras e dificuldades.
As bibliotecas devem executar assim
ações que respondam a pessoas cegas ou
com baixa visão; surdas ou com deficiência auditiva; pessoas com deficiências
cognitivas, disponibilizando para o efeito
documentos sonoros, livros com letras
grandes e com cores contrastadas, documentos em braille, PDF acessíveis, vídeos em língua gestual portuguesa; pictogramas, filmes com audiodescrição, entre

PROPRIETÁRIO E EDITOR
Arcada Nova – Comunicação, Marketing e
Publicidade, SA. Pessoa colectiva n.º 504265342.
Capital social: 150 mil €uros.
N.º matrícula 6096 Conservatória do Registo
Comercial de Braga.
SEDE Praceta do Magistério, 34, Maximinos, 4700 222 BRAGA. Telefone: 253309500 (Geral)

outros.
Os profissionais das bibliotecas deverão
ter formação adequada para melhor acolher e orientar os leitores. As tecnologias
são muito úteis no acesso à informação,
mas deverão ser aplicadas em função do
segmento de público que estão a servir.
Dez considerações que devemos atentar
quando falamos em bibliotecas mais inclusivas, que acolhem pessoas com diferentes tipos de deficiência, retiradas do
documento Biblioteca inclusiva... ¿Por
dónde empiezo? (disponível em:
https://www.biblogtecarios.es/susanapeix/biblioteca-inclusiva-por-donde-empiezo-accesibilidad/ )
1. Uma elevada percentagem de pessoas
com deficiência podem ter acesso à leitura, cultura, informação e às atividades e
serviços oferecidos pelas bibliotecas, com
o apoio necessário.
2. Pessoas surdas não conseguem ler um
livro convencional, mas podem ler um livro em Leitura Fácil.
3. Todos podemos assistir a um filme
com legendas adaptadas para pessoas surCONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO administracao@correiodominho.pt
Manuel F. Costa (Presidente); Paulo Nuno M. Monteiro e Sílvia Vilaça F. Costa.
SEDE DA REDACÇÃO Praceta do Magistério, 34, Maximinos, 4700 - 222
BRAGA. Telefone: 253309500 (Geral) e 253309507 (Publicidade).
Fax: 253309525 (Redacção) e 253309526 (Publicidade).
DIRECTOR COMERCIAL comercial@correiodominho.pt
António José Moreira
DIRECTOR DO JORNAL director@correiodominho.pt
Paulo Monteiro (CP1145A)

das.
4. Se dominam a língua gestual, podem
desfrutar de muitas das atividades oferecidas pelas bibliotecas, se interpretadas
em linguagem gestual.
5. Pessoas com baixa audição podem
aproveitar as atividades da biblioteca se
ela tiver um anel magnético instalado.
6. As pessoas cegas podem ler um livro
convencional se tiverem um digitalizador
de texto.
7. Os leitores de ecrã não podem ler
imagens (por isso, é importante dotá-los
de atributos que se possam ser lidos).
Sim, você pode ler um pdf acessível.
8. Existem lupas manuais e lupas digitais para facilitar a leitura por pessoas
com baixa visão.
9. Pessoas com deficiências cognitivas
(se não muito severas) podem ler livros
em Leitura Fácil, livros com pictogramas
ou livros ilustrados.
10. Também podem desfrutar de um filme convencional, com audiodescrição ou
com música que é oferecida em bibliotecas.
CORPO REDACTORIAL redaccao@correiodominho.pt
Chefe de Redacção: Rui Miguel Graça (CP4797A).
Subchefe de Redacção: Carlos Costinha Sousa (CP5574A).
Redacção: Joana Russo Belo (CP4239A), José Paulo Silva (CP679A), Marlene
Cerqueira (CP3713A), Marta Amaral Caldeira (CP4926A), Miguel Machado
(CP4864A), Patrícia Sousa (CP2720A), Paula Maia (CP4259A), Rui Serapicos
(CP1763A), Teresa Marques da Costa (CP3710A).
Fotografia: Rosa Santos (CP4402A).
Grafismo: Filipe Ferreira (Coordenador), Francisco Vieira, Filipe Leite e Rui
Palmeira.

No Art. 7º da Declaração Universal dos
Direitos Humanos lemos: “Todos são
iguais perante a lei e, sem qualquer discriminação, têm direito a igual proteção da
lei. Todos têm direito a proteção igual
contra qualquer discriminação que viole a
presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.”
Das ações da Agenda 2030, o objetivo
16 especificamente visa “Promover “[...]
sociedades pacíficas e inclusivas para o
desenvolvimento sustentável, facilitar o
acesso à justiça para todos e criar instituições eficazes, responsáveis e inclusivas
em todos os níveis”. Dentro deste, o item
16.10 orienta para “Assegurar o acesso
público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade
com a legislação nacional e os acordos internacionais”. (ONU, 2015, site).
Emparelhadas com os desígnios internacionais e nacionais, as bibliotecas unemse à comunidade na missão de integrar e
incluir todos os cidadãos, num esforço de
esbater ao máximo as diferenças no acesso à informação e à cultura.
Nota: Os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
NOTICIÁRIO: Lusa.
Estatuto editorial disponível na página da internet em www.correiodominho.pt
ASSINATURAS
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ISSN 9890; Depósito legal n.º 18079/87; Registo na ERC n.º 100043;
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Câmara de Fafe requalifica
Pavilhão Municipal com 600 mil
CONSTRUÍDO EM 1982 tornou-se desaquado às funções a que estava sujeito, refere a autarquia,
destacando que a obra também serve nesta época como forma de dinamizar economia e emprego.
MODALIDADES
| Redacção |

A Câmara Municipal de Fafe está a proceder a obras de requalificação e ampliação do Pavilhão
Municipal de Fafe, que têm como objectivo modernizar o edifício, adaptando-o, através de uma
reestruturação dos espaços existentes e aumento da eficiência
energética, às necessidades actuais da sua utilização, informou
a autarquia.
A intervenção, que resulta num
investimento superior a 600 mil
euros, consiste na aplicação de
materiais e sistemas construtivos
com a capacidade de aumentar a
eficiência energética, reduzir a
manutenção, bem como de aumentar a resistência do espaço.
Serão também utilizados materiais de cobertura com sistemas
de impermeabilização, isolamento térmico e protecção.
O Pavilhão Municipal de Fafe

DR

Pavilhão Municipal de Fafe vai receber materiais com mais eficiência energética

é um espaço dedicado ao desporto. Acolhe regularmente provas
desportivas de andebol e futsal e
é também o espaço de treino da
equipa do Andebol Clube de Fafe. Com boas condições e infraestruturas, o pavilhão gimnodesportivo é visto pela comunidade

PASSATEMPO

como um estimulo à actividade
desportiva.
Construído em 1982, o equipamento que já conta com 38 de
utilização foi-se degradando e
tornou-se desadequado às funções a que estava sujeito. A realização destas obras vai eliminar,

assim, um conjunto de patologias e deficiências e modernizar
este equipamento, adianta a
mesma fonte.
O presidente da Câmara, Raúl
Cunha, explica que a realização
desta intervenção “vem no seguimento das políticas assumi-

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.

7. O prazo de entrega das frases termina no dia 14 de Dezembro, às 18 horas.

#

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.

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.

das, nomeadamente no investimento da Câmara Municipal
no desenvolvimento do nosso
concelho, procurando consolidar
o objectivo de dar mais e melhores condições de vida e modernidade a todos os fafenses”.
“É fundamental requalificar e
melhorar os equipamentos municipais existentes, modernizando-os e adequando-os à realidade actual, tornando-os mais
eficientes e funcionais, como estamos agora a fazer com Pavilhão Desportivo e já o fizemos
com outros equipamentos, como
as escolas, o Centro Coordenador de Transportes, entre outros”, acrescenta.
Para o autarca "esta intervenção visa preservar e modernizar
este espaço de actividades desportivas que é de todos os fafenses". Raúl Cunha conclui que
“as pessoas e o seu bem estar são
uma preocupação constante deste Executivo. Daí que, no actual
período de pandemia, a realização destas obras e a manutenção
do investimento são também
uma forma de contribuir para
a continuidade de uma actividade importante e geradora de emprego que é a construção
civil e, dessa forma, impulsionar
e dinamizar a economia através
da preservação dos empregos e,
com isso, ajudar a conservar os
rendimentos de muitas famílias” salientou.

Telef.
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ID:124391042-1 -

635.000 €

C.E.:(C) Moradia individual única,
situada em uma das melhores zonas de Braga,
Nogueira, servida de ótimos acessos
ao centro de Braga
e à auto-estrada.

ID:124391010-184 -

71.000 €

C.E.:(C) Apartamento T1, situado em Real.
O mesmo dispõe de elevador,
garagem individual e arrumos no sótão.
Venha conhecer!

ID:124391032-59 -

220.000 €

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

ID:124391058-4 –

88.000 €

C.E.:(C) Excelente T1+1 na zona da Sé,
com lugar de garagem em prédio com elevador.
Imóvel encontra-se arrendado
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PRETENDEMOS

CASA

Colaborador para distribuição
de gás ao domicílio

DE ACOLHIMENTO

Carta de Condução.
Tlf. 253 605 780

Tem 1 vaga para senhor/a

SÉNIOR
LICENCIAMENTO DO FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO DE APOIO SOCIAL

Tlm. 932 429 685

1

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Licença n.° 07 | 2020

CENTRO DISTRITAL DE BRAGA (1)

Ano

Serviço de Segurança Social

Substituir a licença,

FAÇA A SUA
ASSINATURA

2

Denominação do estabelecimento: ASPEV - Associação Social de Pevidém Vida a Cores
Localização do estabelecimento: Rua 25 de Abril, Centro Comercial, Loja 8
Localidade: Selho S. Jorge
Código Postal: 4835-296 Guimarães
Distrito: Braga • Concelho: Guimarães • Freguesia: Selho S. Jorge
Telemóvel /Telefone: 932040624 • Fax
E-mail: aspev.vidaacores<Nenhum>gmail.com

Nome..................................................

€€€€ 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!!

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Morada................................................
Localidade...........................................
C. Postal.............................................

3

E-mail ...............................................

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE GESTORA

Nome completo: ASPEV - Associação Social de Pevidém Vida a Cores
Morada: Rua 25 de Abril, Centro Comercial, Loja 8
Localidade: Selho S. Jorge
Código Postal: 4835-296 Guimarães

Tlf./Tlm...............................................
N.º Contribuinte..................................
Junto envio o cheque n.º
................................., sobre o
Banco.............................................

4

RESPOSTA SOCIAL A DESENVOLVER NO ESTABELECIMENTO

Serviço de Apoio Domiciliário

• Anual = 150€
• Semestral = 80€
• Trimestral = 50€

5

CAPACIDADE MÁXIMA

O estabelecimento pode abranger o número máximo de 50 (cinquenta) utentes

6

Para informações adicionais:

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

EMISSÃO

2020/10/30
(1)

Emitida ao abrigo do Decreto-Lei n.° 64/2007, de 14 março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 33/ 2014, de 4 de março.

Os dados constantes deste documento serão objeto de registo informático na base de dados da
Segurança Social. Poderá consultar pessoalmente a informação que lhe diz respeito, bem como
solicitar a sua correção. As falsas declarações são punidas nos termos da lei.

assinaturas@correiodominho.pt

Mod. AS 02/2015 - DGSS (Página 1 de 1) versão www.seg-social.pt

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

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

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

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

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

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

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

ARRENDA-SE
APARTAMENTO T2+1
COM LUGAR DE GARAGEM
S. VÍCTOR
PREÇO : 350,00€
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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 26 de Novembro 2020

Publicidade 37
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
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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
19:08
19:53
19:59
21:00
21:41
22:31
00:42
01:29
02:21
02:47
03:27

RTP 2

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Unidos ao Clube
A Nossa Tarde
Portugal em Direto
O Preço Certo
Direito de Antena
Telejornal
Linha da Frente
Joker
5 Para a Meia-Noite
Anatomia de Grey
Uma Cidade em 2 ou 3 Dias
Rtp Arena
O Sábio
Austrália - O Norte Selvagem

17:32
17:42
18:07
18:30
18:52
19:14
19:22
21:19
21:30
22:04
22:13
23:43
00:43
01:30
02:32
03:33

Kiwi
O Gato da Cartola
Danger Mouse
Team Dronix
Casa
A Grande Descoberta
Basquetebol
Portugal X Chipre
Em Busca do Museu
Desconhecido
Jornal 2
Folha de Sala
Em Chamas
2077 - 10 Segundos
Para o Futuro
Anda 0 Sol na Minha Rua
Cinemax
Sociedade Civil
Euronews

SIC
06:00
09:00
10:00
13:00
14:45
16:00
18:00
19:00
20:00
21:45
22:15
00:00
01:00
02:00
02:15
03:00

TVI
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Rainha das Flores
Júlia
Viver a Vida
Jornal da Noite
Liga Europa
Rangers X Benfica
Nazaré
Terra Brava
Totalmente Demais
Passadeira Vermelha
Liga Europa
Original é a Cultura
Investigação Criminal:
Los Angeles

06:00
06:30
10:15
13:00
14:55
16:00
18:15
19:15
19:57
21:45
00:00
01:55
02:52

Os Batanetes
Diário da Manhã
Você na Tv!
Jornal da Uma
Destinos Cruzados
A Tarde é Sua
Big Brother - A Revolução
Última Hora
Big Brother - A Revolução
Diário
Jornal das 8
Bem me Quer
Big Brother - A Revolução
Extra
Autores -s JP Simões
A Outra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 – grosseiro; devota. 2 - ligues; puro. 3 - bom;
sopros; raso. 4 - gemido; estirpe. 5 - conclusão; doente. 6 - al; almadia; molesta. 7 - corcovo; praticar. 8 - rodízio; caverna.
9 - adulação; bruxa; além. 10 - desgraça; carimba. 11 - penates;
terraços..
VERTICAIS: 1 – esforçar-se; agonia. 2 - gordura; prece.
3 - condição; eles; próximo dos pólos. 4 - tropel; vestígios; condenada. 5 - nulidade; ápice. 6 - descantes. 7 - escuto; espaço.
8 - sobre; ordem; então. 9 - levianos; solitário; aspecto. 10 - bagagem; leito. 11 - os; devotos.

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS
AMARES
MERCADO T. 253 377 760

CABECEIRAS DE BASTO
MOUTINHO T. 253 662 247

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

R. do Mercado Municipal

Largo da Boavista

Praça Guilherme de Abreu, 61

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
MINHA FARMÁCIA T. 253 814 220

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

Rua José Falcão ,53

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

FAFE
FERNANDES CASTRO T. 253 599 273

ARCOS DE VALDEVEZ
ST. BÁRBARA T. 258 514 090

PONTE DE LIMA
DONA TERESA T. 258 947 180

R. Gen. Humberto Delgado ,107

R. Dr. Joaquim Carlos Cunha Cerqueira, 103

R. do Sobral, 7

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CENTRAL T. 252 323 214

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
SIMÕES T. 258 822 208

Praça Dona Maria II, 1406

Praça Conselheiro Silva Torres

R. da Bandeira, 6-8

GUIMARÃES
LOBO T. 253 412 124

MELGAÇO
VALE DO MOURO T. 251 403 312

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 220

BRAGA
BRITO T. 253 262 685
Av. da Liberdade, 777

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

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

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

Av. de Londres, 284

Rua Dr. Augusto César Esteves, 213

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
PEREIRA & BARRETO T. 251 652 252

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

R. Conselheiro João Cunha, 45

Sudoku
8 6
6

7

1
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8 3

3

4
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1
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2 9
5 6
6

4

1

8

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 – opor; tirete. 2 - pepes; temem. 3 - emite; pua. 4 - ser; rampas 5 - ira-xim; ar.
6 - ta: aspar; fe. 7 - ir; amador. 8 - traido; ulo. 9 - ara; solar. 10 - ladas; amada. 11 - isolou; ares.
Verticais: 1 – oposito; ali. 2 - pe; era; tras. 3 - opera; irado. 4 - rem; xara; al. 5 - siris; isso. 6 - tampado. 7 - item; amola. 8 - re; para; ama. 9 - empar; durar. 10 - reu; fol; de. 11 - ema; perolas.
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Luana
1.ª vez em Braga,
meiguinha, peluda,
completa, corpão lindo,
oral naturalmente fundo
e molhado. aqui terás o
melhor corpo a corpo
bem quentinho e
calminho.

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

913 639 564

911 154 153

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

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

Misterioso monólito de metal
encontrado no deserto do Utah

Insólito

Publicidade 39
Publicidade

Funcionários estatais que contavam ovelhas
a partir de um helicóptero descobriram um
monólito de metal em pleno deserto no
Utah.
Ninguém sabe para que serve nem como lá
foi parar...

Veado rouba espingarda a
caçadores na República Checa

Um veado assustado carregou sobre um
grupo, que se encontrava a caçar na
República Checa.
Durante o ataque uma espingarda ficou-lhe
presa nas hastes e o veado acabou por fugir
com o objecto.
A polícia pediu ajuda para tentar encontrar o
animal, algo que ainda não aconteceu.

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 25/11/20

Sorteio 95/2020

7 14 15 18 42
+3

Taylor
Kamphorst
A ‘bomba’ do Tenesse
adora “churrascos” e
a “vida do campo” e
sempre que pode “faz
uma pausa na vida
profissional” para
regressar às “raízes”.
“Se conseguir juntar
os dois
mundos...perfeito”,
destacou Taylor
Kamphorst.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicidade

C
m
Guimarães

PSP detém suspeitos
de tráfico de droga

A PSP de Guimarães deteve ontem
uma mulher e três homens, por
suspeita da prática do crime de
tráfico de droga.
Uma investigação que decorria há
seis meses culminou esta quartafeira com buscas domiciliárias e em
viatura nas freguesias de S. Torcato,
Sande S. Clemente e Fermentões.
Os detidos são uma mulher com
cerca de 60 anos e três homens,
com idades entre os 30 e os 40 anos.
A PSP deteve outro indivíduo, em
flagrante delito, por posse de
material ilícito.
Os detidos dedicavam-se ao tráfico
de droga um pouco por todo o
concelho de Guimarães, revelou
fonte da PSP.

Viana do Castelo

GNR identifica
autores de furtos

A GNR constituiu ontem arguido um
homem de 28 anos, no concelho de
Viana do Castelo. No âmbito de uma
investigação de três furtos
ocorridos no dia anterior nas
instalações de um clube desportivo,
os militares da GNR identificaram
os autores dos crimes e
recuperaram a maioria dos bens
furtados, nomeadamente um
retroprojector, um relógio,
equipamentos desportivos e
dezenas de bens perecíveis.
Foi ainda identificado um outro
homem pela coautoria da prática
dos furtos.
Os suspeitos têm antecedentes
criminais pelo mesmo tipo de
crime, tendo os factos sido
remetidos para o Tribunal Judicial
de Viana do Castelo

QUINTA, 26 NOVEMBRO 2020
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Arquidiocese considera sentença “iníqua”

Tribunal diz que Parque da Ponte
é da Câmara Municipal de Braga

O Tribunal de Braga decidiu, em sentença de 19 de Novembro, que o Parque da Ponte é propriedade do Município, mas a Arquidiocese vai recorrer. “É uma sentença verdadeiramente
iníqua, não conseguimos entender como é que o tribunal chegou a essa conclusão”, disse o
cónego José Paulo Abreu, vigário geral da Arquidiocese, acrescentando que os documentos
que a Igreja tem em seu poder “são inequívocos” em relação à propriedade do Parque, pelo
que vai ser interposto recurso.
A Arquidiocese de Braga moveu uma acção em tribunal contra a Câmara de Braga, pedindo
para ser declarada como exclusiva e legítima dona do Parque de S. João da Ponte. Pedia ainda que fosse declarada ilícita e abusiva a utilização e parcial ocupação que o Município faz
daquele espaço e que a autarquia fosse obrigada a abster-se de utilizar, fruir, usar e ocupar o
parque. A Arquidiocese queria ainda que o Município fosse condenado a restituir-lhe a parte
daquele parque que ocupou com um parque de estacionamento.
O tribunal não deu razão à Arquidiocese e condenou-a a reconhecer que o Parque de S. João
da Ponte integra o domínio público do Município. Ordenou, por isso, que a Conservatória do
Registo Predial de Braga e o Serviço de Finanças de Braga procedam ao cancelamento dos
documentos e registos que davam a posse daqueles terrenos à Arquidiocese.
Em comunicado emitido antes de a acção ser julgada, a Arquidiocese acusou a Câmara de
“querer apropriar-se” do parque, garantindo ter documentos desde o século XV “que provam
ser a Igreja católica a proprietária do Parque da Mitra, onde se insere a Capela de S. João da
Ponte”. Acrescentava que a Câmara “não tem, nunca teve, nenhum tipo de título de posse sobre aquele território”, alegando ter sido “empurrada pela Câmara para o tribunal” e que tentou “muitas vezes” chegar a um acordo, sem sucesso.
Na mesma altura, o presidente da Câmara, Ricardo Rio, referiu que o município “não quer
apropriar-se de nada” e “não tem interesse nenhum em discutir a questão da posse” do parque. “A propriedade para mim é absolutamente irrelevante, mas a Arquidiocese decidiu
avançar para o tribunal e o tribunal haverá de decidir. O importante mesmo era definir as regras de utilização daquele espaço, e já por diversas vezes tentei um consenso, mas não foi
possível. O que não posso é entregar à Igreja um espaço que me dizem que é do município”,
acrescentou.

Caminha

Ex-presidente da Câmara em julgamento
A ex-presidente da Câmara de Caminha, Júlia Paula Costa, começa a
ser julgada no dia 2 de Dezembro, no tribunal de Viana do Castelo,
por alegadamente promover concursos públicos para a contratação
de pessoal com vencedores anunciados.
Em Março, o Ministério Público (MP) voltou a acusar a ex-autarca do
crime de prevaricação em concursos públicos para a contratação de
pessoal, sendo que, em 2017, foi absolvida num outro caso por crimes semelhantes.
Segundo o MP, entre 2009 e 2013, Júlia Paula Costa "promoveu vários procedimentos concursais para contratação de pessoal por
aquela autarquia, procedimentos que mais não foram que meras
formalidades para cobrir relações laborais já existentes, sucedendo
até, nalguns casos, ser do conhecimento público a escolha dos candidatos selecionados mesmo antes da própria conclusão do concurso".
"Os demais arguidos e arguidas estão acusados por, tendo feito parte dos diversos júris dos procedimentos concursais, terem participado neste projeto, agindo sem a necessária imparcialidade e com o
intuito de favorecer os candidatos cuja escolha estava pré-determinada", refere a acusação.
Publicidade

Publicidade

