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Braga domina na alta tecnologia
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Destaque

Jovens sensibilizados
para protecção à Covid

COVID-19

GNR e agentes da proteção civil da Póvoa de Lanhoso estão a sensibilizar os
jovens para respeitarem as regras emanadas pelas autoridades de saúde.
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CASOS ACTIVOS

Portugal
Misericórdia
de Barcelos
com 74 infectados

146543
NORTE

A Santa Casa da Misericórdia de
Barcelos regista um total de 74
infectados com o novo coronavírus em dois dos seus lares, revelou a instituição.
A Misericórdia especifica que um
dos surtos activos se regista no
Lar Rainha D. Leonor, com 38
utentes e 12 colaboradores com
resultados positivos.
O outro surto regista-se no Lar
da Misericórdia, com 16 utentes
e oito colaboradores infetados.
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DR
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ALENTEJO

GN em acação de sensibilização junto da comunidade escolar

PÓVOA DE LANHOSO
| Redacção |

É com o objectivo de reforçar a
comunicação, no terreno, com
os mais jovens no sentido de
sensibilizar para a necessidade
de não descurarem as regras de
segurança e higiene indicadas
pelas autoridades nacionais e a
Direcção-Geral de Saúde a fim
de se protegerem e reduzirem os
os riscos de transmissão da Covid 19 que o Município da Póvoa de Lanhoso, através dos
seus serviços de protecção civil
e em conjunto com a GNR da

Póvoa de Lanhoso, está a desenvolver uma acção junto da comunidade escolar dos agrupamentos de escolas do concelho
bem como da escola profissional.
Em mensagem recente divulgada nas redes sociais do município, o presidente da câ mara
dirigiu-se sobretudo à população
mais jovem para que adopte medidas de protecção. “Eu sei que é
difícil, que estamos cansados,
que queremos a nossa vida de
volta...mas não podem facilitar
no uso da máscara e têm de evitar o contacto físico com os co-

legas. Pensem nos que vos são
mais próximos, os vossos pais,
os vossos avós. Essas são verdadeiramente as pessoas de risco
para a Covid. Mas há gente de
todas as idades a ficar gravemente afectada por esta doença”,
frisou Avelino Silva.
Preocupado com o aumento
galopante do nú mero de infecçõ es, sobretudo nos mais novos, Avelino Silva referiu ainda:
“se não cumprirmos as recomendações de protecção, o risco de
contágio não vai diminuir e vamos sofrer consequê ncias que
não queremos”, referiu.
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§nota

CASOS

Nas escolas

Arcos de Valdevez

Guimarães distribui 20 mil
máscaras personalizadas

Município atento
às dificuldades das populações

A Câmara de Guimarães vai distribuir, por todas as escolas
do concelho, mais de 20 mil máscaras, todas identificadas
com os logótipos dos respectivos agrupamentos, anunciou hoje o município.
Em mensagem enviada às escolas, o presidente da Câmara referiu que cada máscara simboliza a escola e o município e carrega com ela “a garra do vimaranense, do conquistador das boas e nobres causas”.

O município arcuense está a acompanhar a evolução da
pandemia junto da população e instituições, através da
realização de reuniões de trabalho, de carácter periódico,
com as várias entidades competentes, nas quais se inclui
a CIM do Alto Minho, GNR e Bombeiros.
A câmara tem também estado em com contacto regular
com as IPSS’s e com os profissionais da área da Saúde Pública e Cuidados Primários.
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Mundo
Espanha tem 12.289 novos casos e 337 mortes
A Espanha registou 12.289 novos casos de covid-19, elevando para
1.617.355 o total de infectados no país desde o início da pandemia.
As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 337 mortes, desde
quarta-feira, atribuídas à covid-19, passando o total de mortes para
44.374.
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Braga

Braga é o concelho mais exportador
de produtos de alta tecnologia do Norte
RELATÓRIO divulgado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte revela que Braga e responsável pela
maior fatia do valor das exportações de produtos de alta tecnologia, nomeadmente no sector da electrónica.
CCDR-N
| Paula Maia |

Braga lidera o grupo dos quatros
concelhos do Norte onde se concentram 75% das exportações da
região de produtos de alta tecnologia, nomeadamente no sector
da electrónica. Os dados são revelados pelo relatório Norte Estrutura, documento elaborado
pela Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do
Norte (CCDR-N), divulgado ontem, que dá conta que o Norte
está entre as regiões mais inovadoras da Europa na última década quanto ao registo de marcas e
design, investimento em máquinas e percentagem de pequenas
e médias empresas com inovações tecnológicas.
Dos 75%, Braga apresenta-se
com uma percentagem de
30,3%, seguida de Vila do Conde com 20,07%, Matosinhos,
com 15,9% e Viana do Castelo
com 8,0%.
Há outros produtos de alta tecnologia que são exportados da
região, também com quatro municípios a serem responsáveis
por 77,5% do seu valor global.
Uma vez mais o destaque vai para o concelho de Braga (41,1%),
seguido dos concelhos da Trofa
(17,4%), Porto (10,8%) e Maia
(8,2%).
Braga destaca-se ainda nas exportações de bens de engenharia

DR

A Bosch é uma das empresas mais importantes no fabrico de material eléctrico no concelho

§nota
Produtos de baixa e média tecnologia

Guimarães, Barcelos e Vila Nova de Famalicão concentram
quase metade das exportações de calçado e vestuário
Entre as exportações de produtos de baixa tecnologia, como as do grupo de calçado, vestuário e têxtil, Guimarães
(17,5%), Felgueiras (11,6%), Barcelos (12,3%) e Vila Nova de Famalicão (7,6%) concentram quase metade (48,9%) de
todas as exportações nestes ramos, números reflectem também a forte implementação histórica destes sectores nestes
concelhos.
As exportações de bens de indústrias de média tecnologia (ramo automóvel) observam um padrão geográfico “atípico”
nos municípios e Bragança (28,8%) e Vila Nova de Cerveira (23,1%). A localização destas indústrias em Cerveira explicase, segundo o relatório, em parte, pela integração das suas empresas em cadeias de valor transfronteiriças.

(como contadores e motores de
explosão). O concelho bracarense detém 25% dos 51,4% das exportações da região Norte neste
sector de média tecnologia.
O Norte Estrutura conclui que
o Norte foi a região que mais
convergiu com a média da União Europeia em matéria de inovação entre 2011 e 2019, tornando-se na segunda região mais
inovadora do país.
O Norte é líder destacado também em outros indicadores de
inovação, tais como o registo de
propriedade industrial (marcas e
design) e nas inovações internas
ou em combinação com outras
empresas.
As debilidades do Norte em
matéria de inovação continuam,
segundo o apuramento dos dados, alicerçada na deficiente colaboração entre o sistema científico e o sistema empresarial, na
reduzida percentagem da população entre os 30 e 34 anos com
o ensino superior e numa estrutura económica onde continuam
a existir empresas e muitos sectores de actividade de baixo valor acrescentando.
Apesar dos constrangimentos,
Publicidade
conclui-se que a inovação tecnológica foi a modalidade mais
usada pelas empresas da região
para reforçar a sua competitividade à qual se juntou, em menor
escala, a inovação organizacional e de marketing.
Publicidade
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Município vai criar Centro de Biotrituração
CANDIDATURA apresentada ao programa ‘Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono’ rendeu à autarquia 234
mil euros que vai ser aplicado na instalação de um Centro de Biotrituração.
AMBIENTE
| Redacção |

O Município vai avançar com a
criação do Centro de Biotrituração Comunitário através do financiamento de 234 mil euros
que obteve para a segunda edição do projecto ‘Cuidar Braga’,
iniciativa que visa combater os
incêndios florestais e proteger a
natureza, as pessoas e os bens.
A verba foi atribuída pelo programa ‘Ambiente, Alterações
Climáticas e Economia de Baixo
Carbono’ do EE Grants, um mecanismo financeiro plurianual
que apoia financeiramente os
Estados-Membro da União Europeia com maiores desvios da
média europeia do PIB per capita. A candidatura apresentada
pelo Município foi considerada
uma das cinco melhores classifi-

cações do programa de financiamento, tendo mesmo obtido a
melhor classificação dentro da
sua área.
Recorde-se que o ‘Cuidar Braga’, lançado no início de 2020
em parceria com as juntas de
freguesia, foi financiado pelo
Fundo Recomeçar da Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa. A iniciativa disponibilizou à população, de forma gratuita, dois bio
trituradores para a destruição de
sobrantes agrícolas e florestais,
com o objectivo de reduzir em
40 por cento o número de queimas realizadas no concelho.
Agora, com o ‘Cuidar Braga
II’, a autarquia vai operacionalizar três opções de adaptação da
Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas,
através da instalação e dinamização do Centro de Biotritura-

ção Comunitário.
Para concretizar a proposta desenhou duas actividades técnicas
que integram a angariação de
parceiros, nomeadamente autoridades locais (juntas de freguesia) e gestores de floresta, que
poderão beneficiar da fracção
móvel do equipamento para triturar biomassa in loco e dinamizar a acção, e, por outro lado, a
infra-estruturação do Centro de
Bio Trituração para admissão,
processamento (trituração) e encaminhamento da biomassa verde/florestal entregue por cidadãos e parceiros.
Para valorizar o subproduto,
que se pretende distribuir gratuitamente entre os contribuintes
de biomassa, promovendo uma
economia circular, o Município
irá trabalhar em parceria com a
BRAVAL.

DR

Biotriturador destrói sobrantes agrícolas e florestais
Publicidade

A Confiança De Ter Sempre + Qualidade
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Em todas as lojas muito mais novidades!!!
Loja 1: TALHO Rua 25 de Abril - Braga Tel: 253 26 99 86 • Loja 2: TALHO Rua Alameda da Fonte - Braga Tel: 253 61 69 57
Loja 3: TALHO Rua Cidade do Porto (Grundig) - Braga Tel: 253 69 40 12 • Loja 4: SUPERMERCADO Av. Nacional, Moure - V.Verde Tel: 253 92 63 82
Loja 5: TALHO Rua do Caires - Braga Tel: 253 19 64 11 | Fax: 253 92 77 38
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+ programa

ROSA SANTOS

A leitura encenada do
conto “O som das cores”,
pelo grupo de teatro
TinBra, que conta a
história de uma jovem que
perdeu a visão, entrando
num mundo em que as
cores se traduzem em sons
e odores, foi um dos
momentos culturais que
ontem marcou a abertura
da semana da inclusão.
Na BLCS foram ainda
inauguradas três
exposições, duas a cargo
da APD Braga e outra da
CERCI Braga, patentes até
12 de Dezembro.

Assinatura de protocolos com quatro instituições que trabalham na área da deficiência marcou a abertura da semana da inclusão

Biblioteca cada vez mais comprometida
em não deixar ninguém para trás
SEMANA DA INCLUSÃO iniciou-se ontem com o reforço da rede de parceiros com que a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva
trabalha para se tornar cada vez mais inclusiva, levando a leitura e a informação a todos, incluindo os que têm deficiência.
INCLUIR+
| Teresa Marques Costa |

"Queremos ser uma biblioteca
cada vez mais inclusiva, com
serviços e com documentos cada
vez mais inclusivos que permitam chegar a todos". A ambição
foi assumida ontem pela directora da Biblioteca Lúcio Craveiro
da Silva (BLCS), Aida Alves, na
abertura da quinta semana da inclusão "Incluir+".
Ao longo dos últimos dez anos,
a BLCS tem vindo a estabelecer
parcerias com organizações de
diferentes quadrantes, sempre
com o objectivo de levar o livro
e a leitura e de facilitar o acesso
à informação a todos, incluindo
os cidadãos com necessidades
específicas.
Ontem, esta rede de parcerias
foi reforçada com a assinatura
de protocolos com mais quatro
instituições: o Centro Terapêutico SalusLive; a Associação YAY
Educação em Inclusão; o Centro
Novais e Sousa da Associação
Creche de Braga e a Need Cooperativa.
Para Aida Alves, as instituições

ROSA SANTOS

Leitura encenada foi protagonizada pelo TinBra

que trabalham na área da deficiência são os melhores parceiros para ajudar a BLCS a cumprir a sua missão de inclusão.
"Precisamos de vós para ganhar força sobretudo na área da
deficiência" assumiu a directora
da BLCS, reforçando que os
quatro protocolos assinados ontem selam o "compromisso institucional de continuarmos juntos
num percurso que vai para além

da semana da inclusão".
Em nome da BLCS assinou os
protocolos a presidente do Conselho Directivo, que é também
vice-reitora da Universidade do
Minho (UMinho), Manuela
Martins, que realçou o "grande
alcance” da semana da inclusão,
felicitando a BLCS "pelo papel
meritório que desempenha na cidade, não só pela promoção da
leitura, mas sobretudo por não

deixar ninguém para trás neste
processo".
Manuela Martins defende que
o acesso ao livro e ao conhecimento "é uma aspiração que deve ser de todos e temos que criar
as condições para que todos possam fazê-lo".
A presidente do Conselho Directivo acredita que este é um
trabalho que a BLCS "sabe fazer
bem" como comprova o prémio
de inclusão conquistado o ano
passado.
A propósito dos protocolos ontem assinados, Manuela Martins
sublinhou que a BLCS não trabalha sozinha e integra uma rede
de cerca de duas dezenas de parceiros, destacando a parceria
com as escolas no contexto da
importãncia de "sensibilizar os
mais jovens para uma sociedade
mais inclusiva e para o respeito
do direito à diferença".
A vice-reitora da UMinho vê
na semana da inclusão “uma iniciativa de grande mérito” ao
procurar “melhorar o grau de
consciência da comunidade em
relação às pessoas com deficiência”.

Manuela Martins considera
que “a consciencialização é algo
que deve estar, em permanência,
nos nossos objectivos enquanto
instituição pública”.
A presidente do Conselho Executivo da BLCS acredita que a
semana da inclusão “irá contribuir para reforçar os laços da Biblioteca com a cidade e, ao mesmo tempo, para uma maior
aproximação da cidade às associações que trabalham, com
muito mérito, na defesa daqueles
que mais precisam”.

lll
“Criar sinergias entre as
entidades locais com a
missão de uma inclusão
efectiva das pessoas com
deficiência” é um dos
objectivos do protocolos
assinados ontem entre a
BLCS e quatro instituições
que trabalham na área da
deficiência.
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§Breves
Movimento solidário

Primavera e Refood juntam-se para dar
jantares de Natal às famílias do país
É com a missão de apoiar o sector da restauração e as famílias com maiores dificuldades financeiras, que a multinacional PRIMAVERA BSS vai oferecer uma ceia de Natal a 300 famílias residentes em vários pontos do território nacional, em parceria com a Refood - organização sem fins
lucrativos que atua em todo o território nacional, distribuindo pela população mais carenciada os excedentes dos restaurantes aderentes a esta
rede solidária, com o ‘Movimento #MultiplicarONatal’. Rita Cadillon, directora de Recursos Humanos da tecnológica, refere que “por cada colaborador vamos oferecer um jantar de Natal a uma família, elevando ainda mais o enorme espírito solidário que aqui se vive, que se for replicado
por outras organizações conseguiremos proporcionar uma quadra mais
feliz para todos”.

Estudantes exigem apoios
para o Ensino Superior
MOVIMENTO estudantil ‘A Gata na UM’, com página no Instagram, juntou-se
ontem no Prometeu, em Gualtar, para reivindicar apoios para estudantes.

Campanha vigora entre 1 e 15 de Dezembro

Braga Parque antecipa festejos
natalícios e oferece Gift Cards a clientes

Na antecipação do espírito natalício, os clientes do Braga Parque podem
vir a receber 25% do valor das suas compras, de valor igual ou superior a
100 euros, em cartão Mundicenter Gift Card. Este ano a campanha ‘salta’
do espaço físico para o online e por um período mais alargado pela primeira
vez, decorrendo engre os próximos dias 1 e 15 de Dezembro. Para ser
premiado com Mundicenter Gift Card, basta aceder a NATAL.MUNDICENTER.COM, selecionar o shopping onde as compras foram realizadas e
submeter dados e facturas até às 23.59 horas do dia em que foi efectuada
a compra.
Publicidade
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Estudantes da UMinho que integram movimento ‘A Gata na UM’ reivindicaram mais apoios para o Ensino Superior, ontem, em Gualtar

UMINHO
| Marta Amaral Caldeira |

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

A “falta de alojamento público”
e a “necessidade de acabar de
vez com as propinas” foram
duas das questões ontem evidenciadas pelo ‘A Gata na UM’ - um
movimento estudantil da Universidade do Minho (UMinho)
que nasceu no início da pandemia para ‘dar voz’ aos maiores
problemas pelos quais os estudantes do Ensino Superior (ES)
passam e que podem pôr em
causa a continuidade dos seus
estudos.
Inês Rodrigues, aluna da licenciatura em Geografia e Planeamento porta-voz do movimento
que ontem se reuniu à volta do
Prometeu, no campus de Gualtar, explicou que os problemas
dos estudantes universitários se
agudizaram nos últimos meses,
exacerbando-se com a pandemia
de Covid-19 e demonstrando as
“graves dificuldades” que muitos atravessam para se manter a
estudar.
“A propina é uma luta dos estudantes do ES há décadas. É verdade que o valor das propinas
tem vindo a diminuir, mas, neste

lll
“Lembramo-nos como foi a
última crise e não podemos
voltar para trás e voltar a ver
aquela quantidade de
estudantes a abandonar o
ES. Tem que haver condições
para os estudantes
continuarem os estudos”.
Inês Rodrigues,
Porta-voz do movimento ‘A Gata na UM’
momento e mais do que nunca, é
preciso ajudar as famílias e acabar com as propinas”, reivindica
o movimento.
A falta de alojamento público
para os estudantes é, actualmente, um dos maiores problemas.
“Num momento em que muitas
famílias estão a perder rendimentos é muito complicado um
estudante deslocado ter de arrendar um quarto quando o mercado imobiliário parece que não
sentiu os problemas da pandemia e os preços continuam praticamente como estavam antes,
com um valor, em média, de 200
euros ou mais, dependendo da
proximidade aos campus univer-

sitários”, indicou a porta-voz do
movimento ‘A Gata na UM’.
Outro problema evidenciado
pelo movimento estudantil reivindicativo está relacionado
com as aulas on-line. Inês Rodrigues indica que muitos estudantes levantaram questões que não
conseguiram ver resolvidas no
último semestre e que este ano
ainda continuam sem resposta,
apontando casos de estudantes
que não conseguiram ter computador para assistir às aulas on-line. O aumento do valor das propinas ao nível de mestrado na
UMinho e os transportes públicos de acesso ao campus são outros problemas enumerados pelo
movimento, que já foram levados às reuniões gerais de alunos
e que se espera que venham a ser
resolvidos.
“É natural que daqui a uns tempos voltemos a ver muitos estudantes a abandonar o ES e não
queremos que isso volte a acontecer. Lembramo-nos como foi a
última crise e não podemos voltar para trás e voltar a ver aquela
quantidade de estudantes a abandonar o ES. Tem que haver condições para os estudantes continuarem os estudos”.
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“Temos que saber usar bem dinheiro dos fundos”
‘QUE ESTRATÉGIA adoptar para superar a crise após a pandemia’. O primeiro webinar teve lugar ontem e teve como orador convidado o deputado no Parlamento Europeu José Manuel Fernandes.
WEBINAR
| Isabel Vilhena |

“Há um trabalho de casa a fazer.
Vamos ter muitos recursos, mas
temos que saber usar bem o dinheiro dos fundos europeus”. O
alerta do eurodeputado José Manuel Fernandes lançado no webinar ‘Que estratégia adoptar para superar a crise após a
pandemia - Os apoios e programas europeus’, promovido pela
N-Advogados, em parceria com
a Associação Comercial de Braga e a InvestBraga,
José Manuel Fernandes falou
dos apoios comunitários já aprovados pelo Conselho e Parlamento europeus e cuja dimensão
e condições de acesso são da
maior relevância para superar os
efeitos da pandemia nas empresas e na economia. “No quadro
financeiro de 2021-2027, Portugal vai receber o montante de
33, 5 mil milhões de euros, onde
se inclui, por exemplo, o dinheiro da política de coesão”. No
que se refere a este fundo de
coesão, o eurodeputado lamenta
“que os 4500 milhões de euros
sejam colocados na região de
Lisboa, o que faz com que não
seja cumprido um dos objectivos
do Fundo de Coesão é o de dimi
nuir as assimetrias regionais”.

José Manuel Fernandes esclareceu também o recente ‘veto’
da Polónia e da Hungria à designada ‘bazuca’ europeia e a sua
utilização. “A bazuca é o fundo
de recuperação e que aparece ligado à covid. São 750 mil milhões de euros. Pela primeira vez
na nossa história aconteceu uma
coisa impensável, é que uma garantia do orçamento da União
Europeia é usada para a Comissão Europeia se endividar”, explicou José Manuel Fernandes ,
adiantando que no caso de Portugal toca uma fatia de subvenções de 15, 4 mil milhões de euros. São recursos a 100 por
cento, sem co-financiamento”.
O eurodeputado mostrou-se confiante no desbloqueio da ‘bazuca’, depositando a esperança na
liderança de Angela Merkel.
Feitas as contas, o eurodeputado afirma que “de 2021 a 2017,
Portugal soma em subvenções
cerca de 61 mil milhões de euros”.
Para José Manuel Fernandes
“Portugal costuma olhar para os
fundos como uma espécie de
rendimento mínimo garantido e
temos, de uma vez por todas,
deixar de ser unicamente utilizadores dos fundos para sermos
programadores”, mas para isso
temos de ir buscar os instrumen-

lll
“Portugal costuma olhar
para os fundos como uma
espécie de rendimento
mínimo garantido e temos
de, uma vez por todas,
deixar de ser unicamente
utilizadores dos fundos para
sermos programadores”,
disse o eurodeputado
José Manuel Fernandes.

tos financeiros que existem, nomeadamente o Banco de Fomento.
José Manuel Fernandes é
coordenador do PPE na Comissão de Orçamento do Parlamento Europeu, foi relator do
Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos (Plano Juncker), é relator permanente do
InvestEU, o sistema de recursos
próprios da União Europeia,
tendo ainda participação destacada na mobilização do Fundo
Europeu de Ajustamento à Glo-

balização e do Fundo de Solidariedade da União Europeia.
José Manuel Fernandes integra
ainda a equipa de negociação
do Parlamento Europeu para o
Quadro Financeiro Plurianual
2021-2027.
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.
Publicidade
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“Perdemos oportunidades na antecipação da
2.ª vaga e agora corremos atrás do prejuízo”
‘A NOVA NORMALIDADE’ no Serviço Nacional de Saúde foi o mote de mais um webinar promovido pela Comissão Política do CDS
Braga. O planeamento atempado, a vacinação e o surgimento de uma terceira vaga foram alguns dos temas em debate.
WEBINAR
| Isabel Vilhena |

“Apesar do esforço colectivo,
nós perdemos algumas oportunidades de fazer bem melhor do
que aquilo que fizemos. Há assimetrias muito grandes na preparação e antecipação da segunda
vaga da pandemia”, afirmou André Santos Luís, presidente do
Conselho Sub-Regional de Braga da Ordem dos Médicos, no
Webinar subordinado ao tema
‘SNS e a Nova Normalidade’,
moderado pelo director do Correio do Minho, Paulo Monteiro,
numa organização da Comissão
Política do CDS de Braga, no
âmbito da rubrica ‘Conversas
com Rosto’.
Para André Santos Luís “é incompreensível que no momento
em que temos mais de 500 pessoas nos cuidados intensivos, só
agora se autorize a contratação
de especialistas de medicina interna e anestesiologistas para os
cuidados intensivos”, realçando
que “era expectável e que já deveria ter sido pensado antes”.
O médico reforça a ideia de
que “devíamos ter aproveitado o
período baixo de casos para pensar nas medidas de contenção e
agora andamos a correr atrás do
prejuízo”, defendendo “uma
mensagem de serenidade e assertividade”.
Para Francisco George, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, “estamos perante um problema de comunicação que não
é consistente e há que ter em
conta o ruído que é provocado
por outras vozes que se juntam
sem qualquer base científica”,
deixando um apelo “à união de
todos”.
O presidente da Cruz Vermelha
Portuguesa afirma que “há um
problema em Portugal que é cultural de impreparação genérica
para este tipo de ameaças. O que
é estranho num país que teve o
terramoto de 1755 e foi devastador. Apesar das medidas do Estado terem sido muito inovadoras na altura, essa cultura não fez
escola e os sucessivos governos
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Webinar subordinado ao tema ‘SNS e a Nova Normalidade’ promovida da Comissão Política do CDS de Braga, no âmbito da rubrica ‘Conversas com Rosto’

não deram a devida importância
à saúde pública”, apontando graves lacunas na lei de saúde pública em Portugal. “A saúde pública tem sido colocada em
segundo plano. A última lei de
saúde pública ficou esquecida na
especialidade porque alterava
radicalmente a sua estrutura em
Portugal”.
Quanto ao retrato da segunda
vaga no concelho de Braga, Rui
Macedo, presidente do Conselho
Clínico e de Saúde do ACES
Braga, assegura que “o planeamento foi feito a tempo e horas,
de modo a tentar dar as melhores
respostas, contando com o envolvimento de todos os parceiros sociais, nomeadamente município,
igreja,
hospital,
segurança social”. Rui Macedo
deu nota da “ necessidade acrescida de profissionais aquando do
início da pandemia, tendo sido
sempre garantidos recursos humanos para dar resposta às necessidades prementes”, lem-

lll
“As mensagens à população
no âmbito desta conjuntura
devem ser bem
orientadas e assertivas”,
afirmou Altino Bessa,
presidente da Concelhia do
CDS Braga e vereador
municipal, confessando
“achar difícil que a
população (de risco) esteja
vacinada no espaço de dois
meses., mas espero estar
errado.”
brando que “há profissionais que
devido a contágio ou burnout
têm que se ausentar e (mediante
estas baixas) torna-se mais difícil gerir os recursos”
Os oradores convergiram na
ideia da coabitação entre o serviço de saúde público e privado
com o desidrato de fazer mais e

melhor pela saúde dos portugueses. “Sou adepto da complementaridade, de cooperação de todos
os sectores público, social, privado e forças armadas. Temos
que actuar em harmonia”, defendeu Francisco George.
André Santos Luís alerta que
“a máquina ainda não está bem
oleada. Houve acordos com o
privado que já deveriam ter
acontecido”, defendendo “uma
gestão centralizada das vagas de
internamento e aqui, mais uma
vez, perdemos uma oportunidade de nos organizar”.
À pergunta sobre se estaremos
preparados para receber a vacina, André Santos Luís afirmou
que “estamos preparados para
receber a vacina, não estando
certo se estamos preparados para
a distribuir. Neste ponto todos
concordam que a vacinação tem
que ser muito bem planeada e a
acção célere, vacinando o maior
número de pessoas num curto
espaço de tempo.

Por sua vez, Rui Macedo diz
acreditar que, “quando a vacina
chegar, as várias estruturas de
suporte estarão aptas para dar
resposta”.
Para Francisco George “estamos perante uma realização extraordinária que conseguiu produzir uma vacina em tão pouco
tempo. Devemos ter confiança e
aguentar mais dois meses, mas
mantendo sempre os cuidados
necessários, como a utilização
da máscara, distanciamento social, lavagem das mãos e o arejamento dos espaços”.
Quanto à terceira vaga, Francisco George foi peremptório a
afirmar que “não há ninguém
que possa dizer, com base científica, de que vamos ter uma terceira vaga. Nas pandemias anteriores, como foi o caso da SARS
não houve sequer segunda vaga.
Só podemos antecipar a situação
3 a 4 semanas. Para antecipar
mais tempo teríamos de ter um
bola de cristal”, vincou.
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Fafe

“Crise é oportunidade de fazer reformas”
LIVRO ‘O Estado de Portugal - Desafios de Futuro’ reuniu perspectivas de várias personalidades sobre os desafios que se colocam
a Portugal. Quase todos concluiram que é preciso novas formas de liderança baseada nos valores da democracia cristã.
JUVENTUDE POPULAR
| Miguel Viana |

O Estado de Portugal- Desafios
de Futuro’ é o título do livro que
o presidente da Juventude Popular (JP), Francisco Mota, apresentou ontem em Braga.
O livro reúne perspectivas de
várias personalidades, desde políticos a autarcas, que reflectiram sobre o estado actual da democracia em Portugal. Em
comum têm o facto de considerarem que que a crise pandemica

pode ser encarada como uma
oportunidade. “Esta é uma oportunidade que o país tem para fazer as reformas e esta é a resposta que o livro procura dar. Os
diversos contributos da sociedade portuguesa pretendem fazer
uma reflexão profunda sobre o
estado e o modelo social em que
vivemos”, apontou Francisco
Mota.
O dirigente da JP apontou como desafio a necessidade de
“políticos que pensem nas próximas gerações. Essa a grande res-

posta que o livro procura dar”.
A apresentação do livro contou
com o testemunho de Ricardo
Silva, presidente da Junta de
Freguesia de S. Victor e de Lídia
Dias, militante do CDS-PP e vereadora na Câmara Municipal de
Braga.
O livro conta com textos da autoria de Manuel Monteiro (expresidente do CDS-PP), Rui
Moreira (presidente da Câmara
Municipal do Porto), Adriano
Moreira, e José Ribeiro e Castro,
entre outros.
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Francisco Mota apresentou o livro ‘O Estado de Portugal - Desafios de Futuro’
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Voluntários do projecto Unisocial em acção no Bairro Social das Enguardas

Acção do grupo Evangelização (EVG) decorreu nos bairros sociais

Projecto Unisocial apoiou
pessoas carenciadas
SOLIDARIEDADE
| Redacção |

Cerca de 20 voluntários do grupo Evangelização EVG de Portugal realizaram uma
acção do projecto Unisocial nos bairros
sociais de Braga. Os voluntários entregaram dezenas de sacos com alimentos, sopas, frutas e sanduíches, além de 40
exemplares da Bíblia.
Júlio Faustino, Bispo responsável pela
acção, considerou que foi muito gratificante poder ajudar às pessoas sofridas.
“Muitas delas encontram-se numa situação precária onde não tinham o que comer
e sem esperança de uma vida melhor”, referiu Júlio Faustino.

A voluntária Valdelice Alves Moniz destacou que foi um privilégio poder participar na acção do movimento Unisocial.
“Um dia eu fui ajudada e hoje eu pude
também levar aquilo que recebi. Não há
nada que pague ver a alegria da pessoa recebendo a ajuda e o auxílio que levamos.
Ao chegarmos até eles há uma abertura
para poder passar a Palavra de Deus e
transmitir que, como teve uma reviravolta
para mim, também tem para eles”, disse a
a voluntária. Além de Braga, o projecto
Unisocial realizou acções idênticas em
Vila Real; Viana do Castelo; Bragança;
Mirandela; Barcelos; Chaves e Guimarães. Além de alimentos, os voluntários
partilharam palavras de Fé.
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Câmara de Vila Verde aprova
orçamento superior a 42,9 milhões
A CÂMARA de Vila Verde, liderada por António Vilela, acaba de aprovar o Orçamento para 2021 cujo
valor supera os 42,9 milhões de euros, defininindo as ‘grandes opções’ de investimento futuro.
lll
“Este é um documento
que define a estratégia de
crescimento para os
próximos anos do nosso
concelho, seguindo uma
política fiscal responsável
e simultaneamente amiga
das pessoas e das
empresas”.

VILA VERDE
| Redacção |

A Variante a Oleiros, o Eixo Periférico Gême - Soutelo, alargamento e criação de zonas de acolhimento empresarial, requalificação dos centros de Saúde de
Pico de Regalados e de Cervães,
alargamento da rede de água e
saneamento e a criação do Parque Urbano de Vila Verde e da
Vila de Prado são projectos que
constam da lista das Grandes
Opções 2021-2025 para Vila
Verde. A Câmara Municipal
aprovou o orçamento para 2021,
cujo valor supera os 42,9 milhões de euros e o presidente da
autarquia, António Vilela, diz
que se trata de “planear o futuro
do concelho, com responsabilidade social, rigor financeiro e
melhoria da qualidade de vida”.
Com os olhos postos num território mais atractivo para as pessoas e para as empresas, com
consciência social e com apostas
em mais e melhores infraestruturas e equipamentos que aumentem a qualidade de vida da população, o presidente da Câmara
de Vila Verde diz que este é documento estratégico “mais avultado de que há memória para o
concelho de Vila Verde ir de encontro aos anseios da nossa população e é fruto de um importante trabalho de auscultação das
juntas de freguesia, instituições,

António Vilela,
Presidente da Câmara Municipal de Vila
Verde
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António Vilela, presidente da Câmara de Vila Verde

do sector empresarial e da nossa
população”.
“Este é um documento realista
que define a estratégia de crescimento para os próximos anos do
nosso concelho”, afirmou o autarca, apontando para o seguimento de “uma política fiscal
responsável e simultaneamente

amiga das pessoas e das empresas”.
“Em 2021 o IMI mantém-se no
nível mais baixo de 0,3%, sendo
reduzido para as famílias com
dois ou mais filhos; são garantidas isenções de taxas urbanísticas para construção de habitação
para as famílias carenciadas e

para os jovens até 35 anos; mantêm-se os apoios ao investimento com isenções das taxas urbanísticas aplicáveis aos empreendimentos turísticos, agropecuários, florestais e industriais; as pequenas empresas são
isentas do pagamento de derrama; será aplicado um novo regulamento para atribuir benefícios
fiscais em sede de IMI, de IMT e
de derrama a todos os investimentos que contribuam para a
criação de novos postos de trabalho; as instituições e associações veem reconhecido o seu relevante papel social beneficiando genericamente de isenções de taxas municipais; mantêm-se as isenções e o tarifário
social no âmbito das tarifas da
água e do saneamento básico para as famílias numerosas e mais
carenciadas”.
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Autarca entregou os últimos cartões

Este ano

Montalegre deu 50
cartões para
ajudar na compra
de medicamentos
O Município de Montalegre
entregou os últimos cartões
‘Abem’ da Rede Solidária do
Medicamento, que dão acesso
a medicamentos comparticipados. Só este ano são 50 beneficiários que passam a ter
este incentivo que surge, recorde-se, na sequência do protocolo de colaboração, formalizado no início do ano
passado, entre a Câmara de
Montalegre e a Associação
Dignitude com vista a comparticipar a compra de medicação a pessoas carenciadas.
“Este projeto é focado nas
pessoas carenciadas que solicitaram este apoio. Neste sentido, receberam um cartão que
lhes permite ir à farmácia da
sua preferência abastecer medicamentos prescritos por um
médico. Esperamos que as
pessoas sintam esta partilha de
sentimentos e afectos e que tudo vá ao encontro das suas necessidades”, sublinhou o autarca Orlando Alves.

Publicidade

§Terras de Bouro
Angariação de bens para quem precisa

Associações juntam-se
em campanha solidária
lPichelaria lCaixilharia
lDesentupimentos lEstores

Arranca amanhã a 3.ª Campanha Solidária - Recolha de
Bens no concelho de Terras de Bouro no âmbito do Geira
Mais Próxima – Banco Local de Voluntariado de Terras
de Bouro e que se irá prolongar durante todo o mês de
Dezembro. Os bens podem ser entregues no Projecto
CLDS 4GEIRA – Gerações, Emprego, Inclusão e Revitali-

zação de atividades em Terras de Bouro encontra-se disponível para receber doações durante todos os dias úteis
da semana, a Associação Sociocultural e Desportiva de
Valdosende - Paradela neste fim-de-semana e nos próximos dois e a Associação Núcleo Rio Homem amanhã e
dias 1 e 12 de Dezembro. A campanha tem como objectivo sensibilizar a população local para a doação de bens
materiais, tais como, pequenos eletrodomésticos, mobiliário, roupas de cama, utensílios de cozinha, entre outros, que depois serão entregues a quem mais precisa.
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Esposende

Esposende ilumina-se
e anima o comércio local
MUNICÍPIO aposta numa campanha natalícia forte para animar o comércio
local e levar consumidores a comprar produtos locais.
ESPOSENDE
| Redacção |

O Município de Esposende prepara-se para lançar uma campanha mais arrojada de estímulo ao
consumo no comércio e restaurantes locais, potenciando, desta
forma, o apoio aos empresários e
comerciantes que enfrentam dificuldades económicas, decorrentes da pandemia provocada
pela Covid-19.
Do conjunto de medidas de
apoio mantêm-se os incentivos
fiscais e isenções municipais,
nomeadamente, a isenção total
do pagamento da Derrama a todas as empresas do concelho,
isenção total das taxas de insta-

lação de esplanada, isenção total
das taxas de publicidade, isenção total das taxas de ocupação
de espaço público e isenção total
das taxas de comunicação de
instalação de estabelecimentos
comerciais. É intensão do Município manter estas isenções, pelo
menos, até ao final do ano de
2021. A todos estes incentivos
junta-se, ainda, a aplicação da
taxa mínima do IMI, de forma a
apoiar todas as famílias que residam no concelho.
Paralelamente, o Município de
Esposende, através da START
Esposende, continua a prestar
apoio aos empresários, facultando informação sobre os apoios
financeiros.

A aposta centra-se também em
várias iniciativas de apoio ao comércio tradicional e, em parceria
com a Associação Comercial e
Industrial do Concelho de Esposende, é lançado o vídeo promocional da campanha num apelo
ao consumo no comércio local,
que é impulsionado pela tradicional iluminação natalícia.
Estão previstas iniciativas dirigidas especificamente ao apoio
dos estabelecimentos comerciais, como a realização de um
sorteio de Natal, onde as compras superiores a 20 euros, no
comércio tradicional, habilitarão
os clientes a prémios em vales
de compras no valor de 5000 euros, entre outras acções.
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Esposende anima comércio local e aposta na iluminação natalícia
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Famalicão
Presidente da Câmara visitou a União de Freguesias

Construção da casa mortuária
de Esmeriz arranca em Janeiro
FAMALICÃO
| Redacção |

As obras de construção da casa
mortuária de Esmeriz vão arrancar em Janeiro do próximo
ano. O anúncio foi feito pelo
presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão,
Paulo Cunha, na visita que
efectuou esta semana à União
de Freguesias de Esmeriz e Cabeçudos.
Depois de um conjunto de intervenções realizadas com o
apoio da autarquia na zona envolvente à Igreja, ao cemitério
e ao Centro Social de Esmeriz,
com a construção de uma nova
acessibilidade e de um parque
de estacionamento que serve
estas três valências, o arranque
da construção da Casa Mortuá-

ria vem pôr fim a uma lacuna
há muito sinalizada.
“É uma ambição de longa data. É uma valência que não
existe nem em Esmeriz, nem
em Cabeçudos e que, por isso,
era apontada como prioridade
na União de Freguesias”, referiu o presidente da Junta, Armindo Mourão, que juntamente
com o vereador das Freguesias,
Mário Passos, acompanhou
Paulo Cunha na visita.
Em Esmeriz houve ainda tempo para uma visita ao histórico
Moinho de São Marçal cuja
reabilitação está concluída.
Paulo Cunha mostrou-se satisfeito com a conclusão do
projecto de preservação e valorização deste legado cultural,
patrimonial e paisagístico da
freguesia.

No cabaz de Natal coloque
sabores famalicenses
PRODUTO QUE É NOSSO tem a chancela “Made IN Famalicão” e recheia
quatro cabazes que podem ser prendas de Natal.
FAMALICÃO
| Redacção |

Quatro cabazes “Produto que é
nosso” são as sugestões da Câmara de Famalicão e dos produtores e empreendedores locais
do concelho para este Natal.
Os quatro cabazes são compostos por produtos locais de qualidade reconhecida e especialmente desenvolvidos para proporcionar aos consumidores
uma quadra natalícia com sabores “Made In Famalicão”.
As propostas são “sabores doces”, “sabores clássicos”, “sabores ancestrais” e “sabores tradi-

cionais” e os cabazes podem ser
adquiridos já a partir de hoje em
15 pontos de venda, que incluem
três supermercados do concelho,
oito espaços de comércio local e
quatro espaços de venda de produtores locais.
Em comunicado, o Município
de Famalicão anuncia que os cabazes podem também ser encomendados através dos números
926 984 666 e 252 111 884 ou
de produtosmadein@gmail.com
O vinho verde da região, os enchidos, as compotas em bisnaga
da Meia Dúzia e os queijos do
Senras Dairy são alguns dos produtos comercializados nestes ca-

bazes e que contam com a chancela do “Selo Made IN Fama- licão – Produto que é Nosso”, o
projecto de valorização e promoção da produção famalicense
promovido pela Câmara.
“É uma excelente sugestão para este Natal. Oferecemos um
presente saboroso com produtos
de qualidade, ao mesmo tempo
que apoiamos os produtores e a
economia local”, refere o presidente da Câmara Municipal,
Paulo Cunha. O município recorda que são já 80 os produtos
de três dezenas de produtores locais associados ao “Produto que
é nosso”.
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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Mais medidas de apoio
à economia local
PROTOCOLO com Associação Comercial e Industrial de Vizela
reforça apoio do Município à restauração do concelho.
VIZELA
| Redacção |

A Câmara Municipal de Vizela articulou
com a Associação Comercial e Industrial
de Vizela (ACIV) a prestação do serviço
de entrega de refeições pelos táxis do
concelho, numa medida que pretende
apoiar tanto a restauração local como os
táxis, dois sectores afectados pelas medidas restritivas decorrentes do estado de
emergência devido à pandemia de Covid19.
O protocolo enquadra-se no Programa
de Apoio Municipal Vizela Covid-19 e
prevê a transferência de até cinco mil euros para a ACIV.
Outra medida adoptada pelo Município
de Vizela, no mesmo âmbito, é a atribuição de outro apoio financeiro à ACIV que

corresponderá a 50 por cento do valor das
despesas referentes ao fornecimento de
água e eletricidade, assim como tarifa de
disponibilidade do serviço de gestão de
resíduos, dos estabelecimentos comerciais de restauração e bebidas, de modo a
minimizar as respectivas perdas.
Em comunicado, a Câmara Municipal
de Vizela garante que "tem acompanhado
atentamente a evolução do surto epidémico do COVID-19 no concelho e tomado
as medidas necessárias para informar a
população e apoiar as várias instituições
para fazer face às necessidades acrescidas
vividas neste momento".
Neste comtexto, a autarquia dá conta de
uma "reavaliação diária das medidas de
prevenção adoptadas e a adoptar de modo
a prevenir e conter a respectiva propagação".

§Covid-19
Fafe

Técnicos do Município em formação para ajudar
a “Salvar Portugal”
O presidente da Câmara Municipal de Fafe, Raul Cunha, acompanhou, ontem, o secretário de Estado do Planeamento, Ricardo Pinheiro, coordenador para as questões de Covid no Norte, numa
visita ao projecto “Vamos Salvar Portugal”, cuja formação aos técnicos que integram o projecto está a decorrer na sede da Administração Regional de Saúde do Norte (ARSNorte).
O Município de Fafe aderiu ao projecto “Vamos salvar Portugal” com quatro técnicas que vão colaborar no trabalho que a ARS Norte está a desenvolver com o objectivo de 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.

DR

Presidente da Câmara de Fafe acompanhou secretário de Estado na visita à ARSNorte

Publicidade

Projecto-piloto para alunos do 1.º ciclo

Aposta na aprendizagem da
língua francesa entre os jovens
GUIMARÃES
| Redacção |

Aproximar França e Portugal através do
reforço da língua francesa entre os jovens.
Este é um dos objectivos do projeto que
foi apresentado pela Embaixadora da
França em Portugal, Florence Mangin, à
Câmara Municipal de Guimarães.
Florence Mangin reuniu-se com a vicepresidente da Câmara, Adelina Pinto, destacando o projecto piloto de divulgação da língua francesa para alunos do 1.º
ciclo, com a ajuda da Alliance Française,
representada por Fabrice Lachize.
A embaixadora manifestou o apreço por
estar em Guimarães, enaltecendo o dinamismo da cidade e evidenciou ainda a
atenção do Município para o tema da
igualdade de género e a luta contra a violência das mulheres.
No âmbito do apoio na prevenção e
combate à violência doméstica em Portugal, o Município de Guimarães está em
vias de estabelecer um protocolo com o
ELeclerc de Lordelo, através da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, alusivo ao Espaço Municipal para a
Igualdade para a abertura de um gabinete

DR

Momento da reunião com embaixadora de França

de apoio a vítimas de violência doméstica.
Em comunicado, o Município de Guimarães explica que esta é uma iniciativa
que se estende a nível nacional entre os
hipermercados ELeclerc e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, no
âmbito da campanha de sensibilização
na luta contra o flagelo da violência doméstica.
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§breves
Viana do Castelo
Trabalhadores
oferecem presentes
a mais de 500 crianças
Os trabalhadores dos serviços
municipais e os munícipes vão
oferecer presentes a mais de 500
crianças do concelho. Trata-se da
campanha ‘Viana + Presente(s)’
que decorre de 3 a 16 de Dezembro. Os presentes serão entregues a crianças das famílias referenciadas pelo pelouro da Coesão
Social. A lista das crianças abrangidas pode ser consultada no
Serviço de Atendimento ao Munícipe e na sede dos Serviços Sociais dos Trabalhadores Municipais de Viana do Castelo. Os
presentes deverão ser deixados
nos mesmos locais e ainda no
bar da torre do liceu.

Ponte de Lima
Requalificação
do Largo do Freixo
aprovada
O executivo municipal aprovou a
requalificação do Largo do Freixo
por 330.793 euros. A obra prevê
a criação de um corredor de circulação automóvel, de um parque de estacionamento, um ringue para o jogo da malha, a
substituição das condutas de
drenagem da água da chuva e de
infraestruturas eléctricas. A intervenção insere-se na estratégia
de beneficiação dos espaços públicos que está a ser executada
pelo município em várias freguesias do concelho.
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Excutivo municipal aprovou
orçamento de 114 milhões de euros
COMBATE à pandemia da Covid-19 e incentivos à recuperação económica são as grandes apostas do
Plano de Actividades e Orçamento da Câmara Municipal de Viana do Castelo.
VIANA DO CASTELO
| Redacção/Lusa |

Cento e 14 milhões de euros é
quanto a Câmara Municipal tem
para gerir no próximo ano. O
Plano de Actividades e Orçamento foi aprovado ontem em
reunião de câmara, com os votos
favoráveis dos vereadores do
Partido Socialista e com as abstenções do PSD e da CDU.
O presidente da Câmara, José
Maria Costa disse tratar-se do
“maior orçamento de sempre”.
Dos 114 milhões, 108,2 milhões
de euros são orçamento da autarquia e 5,9 milhões dos Serviços
Municipalizados de Viana do
Castelo.
“Este Plano de Actividades e
Orçamento é marcado por duas
matrizes. Por um lado, o combate à pandemia, afectando verbas
suficientes para prevenção da
doença durante o primeiro semestre de 2021, com incentivos
à economia e reforço de apoios
às instituições particulares de
solidariedade social (IPPS)", referiu José Maria Costa.
Como segunda matriz do documento, o autarca apontou a “recuperação da economia” com
uma “forte aposta no investi-
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José Maria Costa, presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo

mento. O orçamento tem um
plano de investimentos muito
forte, decorrente a conjugação
de três instrumentos financeiros,
o actual e o novo quadro comunitário de apoio, que começa já
no dia 1 de Janeiro de 2021, e a
chamada bazuca, o Plano de Recuperação e Resiliência”, adiantou José Maria Costa.
O documento tem em consideração o facto de as transferências provenientes do Orçamento
de Estado terem aumentado,

atingindo em 2021 os 19,9 milhões de euros.
Já os fundos comunitários e os
contratos programa atingem
uma verba de 8,5 milhões no
próximo ano.
José Maria Costa salientou ainda que a autarquia vai estar
“muito focada nos indicadores
ambientais, com a consolidação
das redes de água e saneamento,
eficiência hídrica, recolha de resíduos sólidos”, entre outros.
Os dois vereadores do PSD,

Cristina Veiga e Hermenegildo
Costa, justificaram a abstenção
com a “situação excepcional”
causada pela pandemia de covid-19.
Na declaração de voto que
apresentaram destacam “a reformulação ou acréscimos de actividades, traduzidas em medidas
de mitigação dos efeitos da actual pandemia. Se não fossem as
circunstâncias que vivemos, votaríamos contra”, reforçou a vereadora social-democrata, Cristina Veiga.
A abstenção foi também o sentido de voto da vereadora da
CDU, Cláudia Marinho. “A
CDU abstém-se no Plano de Actividades e Orçamento da Câmara Municipal de Viana do Castelo para 2021, ressalvando que só
não votamos contra pois nas
Grandes Opções do Plano é focado como primeiro objectivo
fundamental o apoio às populações”, destaca a declaração de
voto apresentada pela vereadora
da CDU.
Na reunião camarária de ontem
foi ainda aprovada, com a abstenção do PSD, a contratação de
um empréstimo de 2,9 milhões
de euros para investimentos a
concluir até 2022.
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Escolas de Formação

BOM JESUS
ÚLTIMAS INSCRIÇÕES
PARA:

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

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

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

Ampliação nas freguesias de Carralcova e Vilela de Grade

Rede de água custa 1,4 milhões de euros
ARCOS DE VALDEVEZ
| Redacção |

A Câmara dos Arcos de Valdevez vai investir cerca de 1,4 milhões de euros na ampliação da
rede de abastecimento de água
nas freguesias de Carralcova e
Vilela de Grade. O projecto prevê a construção da Estação Elevatória de Vila Boa e a respectiva conduta de adução, um
reservatório com capacidade para 50 metros cúbicos de água,
instalação de 16 quilómetros de
condutas, 10 redutoras de pressão e 246 ramais domiciliários.
Os trabalhos têm o prazo de

DR

Protocolo foi assinado com a União de Freguesias de Vilela de Grade e Carralcova

execução de um ano. Os investimentos em curso ou a iniciar
ainda este ano no concelho dos

Arcos de Valdevez na remodalção das redes de água totalizam
5,5 milhões de euros.
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VAMOS TODOS

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 29
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I Liga

Desporto

“É UM JOGO IMPORTANTE PARA ESSE
OBJECTIVO DE CHEGAR À TAÇA DA LIGA”
JOÃO HENRIQUES salientou necessidade de o Vitória SC alcançar um triunfo esta noite (21 horas), na visita a Tondela,
com o intuito de garantir um lugar entre os seis primeiros, fundamental para a concretização de um dos objectivos da temporada.
8.ªJORNADA
| Redacção/Lusa |

João Henriques frisou que o Vitória SC quer vencer no reduto
do Tondela, hoje, em partida da
oitava jornada da I Liga, e apurar-se para a Taça da Liga.
Oitava classificada, com dezpontos, a equipa de Guimarães
quer somar mais três no Estádio
João Cardoso para manter acesa
a esperança de participar na fase
final da Taça da Liga, destinada
aos seis primeiros classificados
do escalão principal e aos dois
primeiros da II Liga, no final de
Novembro.
"É um jogo importante por esse
factor decisivo da classificação
necessária para se entrar na Taça
da Liga. Esse é o factor mais importante. É imperativo ganhar",
afirmou o técnico, em conferência de antevisão ao desafio,
agendado para as 21 horas.
Para João Henriques, há ainda
outros dois factores que acentuam a importância de um triunfo: responder à goleada infligida
pelo Sporting (4-0), na ronda anterior do campeonato, e voltar a
marcar golos, depois de ultra-

VITÓRIA SC

Depois de dois jogos sem marcar (Sporting e Arouca), João Henriques quer ver equipa produtiva na frente de ataque

passada a terceira eliminatória
da Taça de Portugal, frente ao
Arouca, mas apenas no desempate por penáltis (7-6), após um
‘nulo' nos 120 minutos.
O ‘timoneiro' admitiu que o Vitória deveria ter criado "mais
oportunidades" frente à forma-

ção da II Liga, depois de ter vencido por 3-1 um jogo particular
com o Vizela, desse mesmo escalão, no qual os seus pupilos
exibiram um "nível muito superior", embora sem a "pressão dos
pontos ou de uma eliminatória".
Quanto ao Tondela, 12.º classi-

Pako Ayestarán quer dar sequência aos bons resultados no Estádio João Cardoso

“Vitória SC está a crescer, mas nós temos
feito jogos muito bons na nossa casa”
8.ª JORNADA
| Redacção/Lusa |

Pako Ayestarán assumiu que
“vai ser muito difícil” a recepção ao Vitória SC, mas advertiu
que o Tondela tem feito “bons
jogos em casa”.
“Todos os jogos são difíceis e
defrontamos uma equipa que
mudou de treinador muito cedo
e ainda está a crescer. É a terceira equipa com maior pontuação
fora de casa, com um só golo sofrido, vai ser muito difícil para

nós”, considerou Pako Ayestarán, reconhecendo que “a equipa
está a crescer”.
“Sabemos que estamos a melhorar muitas coisas durante o
jogo, mas ainda temos muito que
melhorar. Equivocamo-nos se
pensarmos que tudo está feito,
ainda temos de crescer. Crescer
como equipa e individualmente”, reconheceu.
Para o jogo com o Vitória SC,
Ayestarán não pode contar com
o guarda-redes Babacar Niasse e
o avançado Mario González,

ambos em quarentena por terem
testes com resultado positivo para o novo coronavírus, que provoca a covid-19, mas o técnico
diz que os restantes jogadores
“estão muito bem” a nível físico
e psicológico.
“Sabem que o treinador é muito pragmático e há que enfrentar
as situações como elas se apresentam. Temos confiança em todos os jogadores e eles também
o sentem”, afirmou, considerando que a “boa notícia é a recuperação de Pedro Trigueira”.

ficado, com oito pontos, João
Henriques realçou que a formação treinada por Pako Ayestarán
venceu os dois últimos embates
em casa - Portimonense (1-0) e
Santa Clara (2-0) -, contrariando
a tendência de somar mais pontos nos jogos fora, verificada na

época passada - somou 22 dos
36 pontos nessa condição.
"O Tondela inverteu essa situação e fez um somatório de pontos que lhe permite estar numa
situação estável na tabela. É uma
equipa difícil, que vai lutar pelos
três pontos", perspectivou.
O treinador, de 47 anos, assumiu que os vimaranenses ainda
oscilam entre "momentos aceitáveis ou até bons" e outros em
que a "estabilidade parece deixar
de existir", referindo que a juventude e o desconhecimento do
campeonato e da língua portuguesa possa alongar o processo
necessário para o Vitória ter
mais "consistência".
"Se olharmos para os jogos que
fizemos, tivemos dificuldade em
manter o ‘onze', seja pela Covid19, as idas às selecções ou as lesões. Ainda não temos conseguido uma base. Não podemos ficar
contentes com 30 ou 45 minutos
bons de cada vez. Temos ainda
jogadores jovens, que chegaram
sem conhecerem o campeonato
e a língua. Tudo isto [o processo
de adaptação] leva muito mais
tempo do que numa equipa estável", disse.

+ agenda e nomeações
HOJE
Paços de Ferreira-Famalicão (19h)-João Bento (Santarém)
Tondela-Vitória SC (21h) - Artur Soares Dias (Porto)
AMANHÃ
Santa Clara-FC Porto (17h) - João Pinheiro (Braga)
Sporting-Moreirense (20.30h) - Vítor Ferreira (Braga)
DOMINGO
Gil Vicente-Rio Ave (15) - ainda sem nomeação
Portimonense-Nacional (15h) - ainda sem nomeação
Boavista-Belenenses SAD (17.30h) - ainda sem nomeação
SC Braga-Farense (20h) - ainda sem nomeação
SEGUNDA
Marítimo-Benfica (19h) - ainda sem nomeação

41.º GDR ESPORÕES
ANIVERSÁRIO

Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 27 de Novembro de 2020 e não pode ser vendido separadamente.

Renascer das cinzas até à ribalta
GDR Esporões
festeja hoje o
41.º aniversário, de olhos
postos no futuro. Depois
de alguns anos de
inactividade, direcção
presidida por Jorge
Ferreira fez o clube
renascer. Meta é cimentar
no escalão máximo
da AF Braga.
enascer das cinzas rumo ao topo. Clube histórico da Associação de Futebol de Braga, o GDR
Esporões passou por alguns
anos de inactividade até regressar ao activo há cerca de 13 anos pela
mão da direcção presidida por Jorge Ferreira, cuja missão passou por reerguer o
clube e cimentá-lo na Associação de Futebol de Braga. No primeiro ano, em
2007, não teve equipas a competir, estando apenas centralizado na angariação de
novos sócios e patrocinadores, para que o
clube voltasse à ribalta.
Naturalmente - e com a força de toda a
direcç ã o e da freguesia -, o GDR
Esporões conseguiu arrancar com duas
equipas: uma de seniores femininos a
competir na primeira divisão de futsal da
Associação de Futebol de Braga e outra
de seniores masculinos a competir na
Taça Fundação Inatel.
Actualmente, o GDR Esporõ es conta
com apenas uma equipa de seniores masculinos que, depois de 21 anos de
ausência, regressou aos campeonatos or-
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História

Actualidade

Fundado a 27 de Novembro de 1979, o
Grupo Desportivo e Recreativo de Esporões
tem como ponto alto da história a
presença na Taça de Portugal, na época
1991/92, frente ao FC Perafita, na quarta
eliminatória da prova rainha, e o título de
campeão distrital da II Divisão da AF Braga,
em1992/93. Na época seguinte, após uma
gestão menos positiva, o clube foi obrigado
a encerrar as portas. Após um longo
período de interregno de 17 anos, voltou
à ribalta e à actividade em 2007.

Actualmente, o GDR Esporões disputa a
Divisão de Honra da AF Braga, depois de ter
subido de divisão na temporada passada,
marcada pela Covid-19. O objectivo do
clube passa por consolidar de forma
definitiva a equipa nesta divisão, tendo em
vista o sonho da subida ao patamar mais
alto do futebol distrital: a Pró-Nacional,
aquela que é a meta traçada pela direcção
a curto prazo. Futuro passa pela formação
e pela criação de camadas jovens, mal o
Campo 10 de Outubro seja uma realidade.

ganizados pela Associação de Futebol de
Braga.
Na época 2020/21, a equipa compete na
Divisão de Honra, depois de uma temporada notável onde apenas não se sagrou
campeão por força da Covid-19, que motivou o cancelamento das competições. O
sonho do título foi travado pelo vírus,
num ano de números históricos com 18
vitórias e apenas um empate.
Ao nível do plantel sénior, a meta é fixar
a equipa no patamar mais alto da Associaç ã o de Futebol de Braga, nomeadamente, com a chegada à Pró-Nacional a
curto prazo.
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“Campo será a cereja no topo
do bolo para cimentar o clube”
Tiago Barbosa é um dos
rostos responsáveis pelo
renascimento
do GDR Esporões.
O director desportivo
destaca a coesão da
direcção e o crescimento
sustentado de um clube
que ainda espera pelo tão
desejado campo.
o grande sonho da direcção que
fez reerguer o GDR Esporões: o
Campo 10 de Outubro. O recinto
desportivo encontra-se ao abandono e em ruínas e o projecto de
requalificação espera por luz verde da
Junta de Freguesia de Esporões e Câmara
Municipal de Braga, numa luta que dura
há alguns anos e parece não ter ainda uma
data para avançar. A ambição dos dirigentes passa por devolver o clube à glória do
passado, envolvendo os jovens e os mais
novos, mas a falta de campo próprio tem

É

sido um travão à evolução do clube.
“O que mais se destaca nestes últimos
12 anos com a nossa direcção é o facto de
continuarmos ausentes de campo próprio
e o crescimento sustentado que o clube
tem tido que nos faz acreditar que o campo será mesmo a cereja no topo do bolo

para cimentar ainda mais o clube”, sublinhou Tiago Barbosa.
O director desportivo reforça a ideia de
“que o Campo 10 de Outubro é o nosso
maior desejo desde que assumimos a
reactivação do clube” e é claro: “a necessidade é iminente, levará a termos mais

sócios, mais adeptos, mais patrocínios,
mais atletas, porque jogar na freguesia vizinha não é a mesma coisa. Está o projecto em curso, numa obra da Junta de Freguesia. É, sem dúvida, o grande desejo a
curto/médio prazo ter o campo, porque
mais objectivos virão com a criação das
camadas jovens e toda uma estrutura forte
para que o clube possa crescer ainda mais
e ter outros objectivos como chegar à Taça de Portugal, como já aconteceu. O Esporões já defrontou o Perafita na quarta
eliminatória da prova rainha e porque não
voltar voltar a jogar na Taça e termos outros objectivos na AF Braga. Queremos
chegar ao escalão maior da AF Braga, à
Pró-Nacional, é um desejo a médio prazo”, revelou o responsável, elogiando o
trabalho desenvolvido nos últimos anos
pela direcção presidida por Jorge Ferreira.
“Como é que se define o clube? Coesão,
porque esta direcção está junta desde
2008, e integridade de todos os que fazem
parte desta família. Junta-se a crença e o
acreditar que podemos ter o nosso campo
e levar o nosso clube a bom porto. Queremos conquistar coisas novas e dar melhores condições aos nossos atletas”, sublinhou.

Publicidade

A LUFERSI - Materiais de Construção Civil, Lda.
felicita o GDR de ESPORÕES
na passagem do seu 41.º aniversário.
Rua do Fujacal nº25 Esporões - Braga
253 684 097 - Fax. 253 685 070

O sócio e gerente, Luís Ferreira da Silva,
está ligado à história do clube desde o seu arranque, tendo sido
Presidente de 1980 a 1984.
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“Sem público nas bancadas
é uma catástrofe financeira”
epois de uma época atípica fruto da Covid-19 - que ditou a interrupção dos campeonatos - a
pandemia está a marcar a temporada 2020/21 e a dificultar a
tarefa dos clubes amadores. Tiago Barbosa fala em “catástrofe” e deixa um apelo à
Associação de Futebol de Braga “pela sobrevivência dos clubes”.
“Não está fácil. Os campeonatos deviam
ser suspensos até final do Estado de
Emergência, não deviam recomeçar sequer, há vários jogos adiados e não vejo
jeito de conseguir a recuperação do campeonato. Agora vamos ter dois fins-de-semana sem competição, mas os custos fixos do clube mantêm-se, não podemos
parar de treinar, porque depois há sucessivas lesões e continuamos a pagar tudo,
porque a AF Braga não quer assumir o
cancelamento do campeonato. Seria o
mais prudente. Não queremos ser o problema, queremos fazer parte da solução.
Numa última reunião que tivemos na AF
Braga, de 38 clubes só três queriam iniciar actividade. A AF Braga decidiu iniciar e a está a ver-se o que está a acontecer”, alertou o dirigente, fazendo contas à
falta de adeptos nos estádios.
“Sem público nas bancadas é uma catás-

despesas: “temos uma renda e todos os
custos da manutenção suportados por nós,
temos apoio da Junta de Freguesia, mas
representa uma percentagem mínima para
os custos que temos”.
Tiago Barbosa explica mesmo que há

D

lll
“Os campeonatos deviam ser
suspensos até final do Estado de
Emergência, não deviam recomeçar
sequer, há vários jogos adiados
e não vejo jeito de conseguir a
recuperação do campeonato.
Agora vamos ter dois fins-desemana sem competição, mas os
custos fixos do clube mantêm-se”.

trofe financeira, os patrocinadores já são
poucos e sem público nos jogos não querem manter os apoios, o que causa imenso
transtorno. Estamos a fazer das tripas coração para colocar o clube na linha e corremos o risco de incumprimento por uma

mera decisão da AF Braga que não decide
suspender os campeonatos”, frisou.
Com a equipa a jogar em Trandeiras “há
cinco anos”, onde o clube está fixado por
falta de casa própria, Tiago Barbosa lembra que recai sobre a direcção todas as

jogadores “que não aceitam competir por
causa da Covid-19, porque têm medo, o
que nos obrigou até a ir ao mercado”.
“O atleta tem medo, prefere estar em casa. Temos famílias, trabalho. No clube
adoptámos um plano de contingência que
seguimos e cumprimos na íntegra, mas
corremos sempre riscos e muitos preferem não competir”, revelou.
Publicidade

A Freguesia felicita o

GDR ESPORÕES,
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“Pandemia tirou-nos o sonho
da conquista do primeiro título”
Covid-19
marcou a época 2019/20
e tirou o sonho da
conquista do título de
campeão ao GDR
Esporões. Subida não
apagou a frustração.
oram 18 vitórias, apenas um empate e 19 pontos de avanço na liderança da Série B da I Divisão
Distrital da AF Braga, mas os números de destaque ficaram abafados pela Covid-19, pandemia que obrigou à interrupção dos campeonatos no
passado mês de Março. Equipa tinha como meta a conquista do título de campeão
distrital e a subida de divisão, o que deixou uma certa mágoa e frustração na direcção.
“É de realçar todo o caminho no ano
passado que ia dar o primeiro título desta
direcção, faltavam três jogos para nos sagrarmos campeões, íamos com 19 pontos
de avanço, nenhuma derrota e um percurso imaculado, mas veio a pandemia e tirou-nos o sonho do primeiro título da di-

Presidente

F

Jorge Ferreira ocupa o cargo de presidente
do GDR Esporões há seis anos, desde 2014,
cumprindo o quarto mandato. É o terceiro
dirigente desde que o clube foi reactivado
em 2007: Manuel Gomes de Oliveira
(2008-10) e José Meira Ferreira (2010-14).

recção”, recordou Tiago Barbosa.
Considerando ter sido “uma hecatombe
nas nossas aspirações de ascender à Divisão de Honra e sermos campeões”, o director desportivo confessa que “cada um
acreditava nisso e não tenho dúvidas que
iríamos ser campeões da I Divisão”.
Como os campeonatos não terminaram,
a subida de divisão foi declarada pela AF

Publicidade

Felicitamos o
GDR de Esporões
pelo seu aniversário

Braga na secretaria, ficando o título por
entregar. Esta época, a competir na Divisão de Honra, a pandemia continua a
complicar as aspirações da equipa: “iniciámos a actividade em Setembro, estando previsto o início da competição em
Outubro, a meio da pré-época foi comunicado o adiamento, para 7 de Novembro,
28 dias depois do previsto. Fizemos uma

jornada, com o Sobreposta, em que vencemos por 3-0, e nunca mais jogamos. Estamos em competição há três meses e temos apenas um jogo oficial por via da
Covid-19”. Quanto a objectivos, “queremos garantir o mais rapidamente possível
a manutenção na Divisão de Honra. É esse o nosso principal objectivo, depois vê-se se é possível algo mais”.
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“No futebol
amador o mais
importante
é os clubes
sobreviverem”
Jorge Pereira
ocupa o cargo de
vice-presidente e destaca a
sustentabilidade do clube
desde que assumiram
a direcção. Força,
companheirismo e atitude
têm sido o segredo
para o sucesso.

orça, companheirismo e atitude.
Tem sido esta a base de sucesso e
crescimento do GDR Esporões
nos últimos anos. Em jeito de balanço em dia de aniversário, o vice-presidente Jorge Pereira destaca a “atitude profissional” da direcção, jogadores
e equipas técnicas que permite a um clube
amador sobreviver.
“O que se destaca é mesmo a força que,
neste momento, os directores têm que fazer para o clube viver, não é fácil nos dias
de hoje, ainda por cima, sem instalações
próprias. O clube tem conseguido sobreviver é o que mais se pode realçar, porque

F

neste tipo de futebol amador o mais importante é os clubes conseguirem sobreviver, mais do que as próprias vitórias ou
conquistas”, sublinhou o dirigente, confessando que o melhor presente de aniversário é o campo.
“O meu maior sonho era termos o Campo 10 de Outubro funcional, é um sonho
de há 12 anos em que andámos com as
trouxas por vários lados: jogámos no Mike de Fraião, em S. Paio d’Arcos, na
Morreira e agora em Trandeiras, onde
conseguimos alugar o campo. Era a maior
prenda de aniversário que a direcção, o
clube e a freguesia poderiam ter, ia ser o

começo de uma nova era”, referiu, assumindo mesmo como “indispensável que o
campo seja construído”.
Segundo explicou, “o processo andou
vários anos muito parado, não andava e
não havia fim à vista”, até que, o actual
presidente da junta “quis dar um rumo diferente e ser ele a gerir o projecto pensando que seria mais rápido, mas já passaram
4/5 anos e o projecto ainda não está concluído”. Jorge Pereira pondera mesmo
não continuar na direcção caso o projecto
não arranque. “Vamos esperar para ver, se
as obras não iniciarem no próximo ano,
irei ponderar sair”, revelou.
Publicidade
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“Não existem condições
para o campeonato continuar”
dois jogos e vão ser agora novamente
adiados. É muito frustrante para quem
quer fazer um trabalho sério e está a ser
muito complicado levar o barco avante”,
realçou o dirigente, fazendo contas às
despesas. “Temos um campo que alugámos a uma freguesia vizinha, felizmente
temos alguns apoios, mas não chega. Só
de despesas correntes do campo, luz,
água, lavandaria e limpeza só nisso, fixo
por mês, são entre mil a 1.200 euros. Só
para o clube funcionar, já não falo nos jogadores, nem nas despesas de álcool gel,
dispensadores e valores com a equipa”.
Perante as dificuldades, fica o apelo:
“acho que, neste momento, não existem
condições sérias para o campeonato continuar, não há condições totais de segurança. Todos nós temos ocupação e trabalho, isto é um extra e não conseguimos
criar uma bolha no clube. Os campeonatos nunca deviam ter sido retomados. Se
não podemos andar na rua, como podemos gerir um clube totalmente amador?”,
questiona o dirigente, deixando um agradecimento especial “a todos os que ajudam e permitem levar o clube avante, aos
nossos sócios, aos amigos patrocinadores
e todos os que contribuem para que esta
paixão sobreviva”.

omo é que o futebol amador vai
sobreviver à pandemia da Covid19? Esta é a questão que mais se
tem debatido nos últimos meses,
num ano fortemente marcado pelos efeitos colaterais do novo coronavírus. “Está a ser uma enorme dor de cabeça”, começou por explicar o vice-presidente. “Nós sempre quisemos honrar o
nome do Esporões, mas há 4/5 anos optámos por uma coisa mais séria em busca
do tão sonhado título. E, no ano passado,
fizemos um planeamento que nos iria dar
o desejado título e a meio da época mataram o nosso sonho. Acabámos por subir,
mas foi muito frustrante ter tido todo o
trabalho e planeamento e não conseguir o
principal objectivo. Foi mesmo bastante
frustrante e uma desilusão muito grande”,
confessou Jorge Pereira.
Esta temporada, “90 a 95 por cento dos
clubes não queriam competir”, a não ser
“se houvessem condições”. “Como é que
vamos criar condições, se somos cem por
cento amadores? Os directores trabalham,
os jogadores trabalham, tudo o que envolve o clube faz-se por amor ao clube. Iniciámos a pré-época e estamos em competição desde Setembro e até hoje fizemos
apenas um jogo oficial, já foram adiados

C

Publicidade
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“Acredito que é possível
arrancar a obra no próximo ano”
João Oliveira,
presidente da Junta de
Freguesia de Esporões,
destaca o Campo 10 de
Outubro como a grande
obra do mandato. Autarca
acredita que 2021 vai
marcar o início da
empreitada.
o grande sonho do clube e também do presidente da Junta de
Freguesia de Esporões. João Oliveira garante que o projecto do
Campo 10 de Outubro é a grande
obra do seu actual mandato e aponta 2021
como um ano decisivo para a empreitada.
“O campo é a grande reivindicação da
direcção do GDR Esporões e é um dos
meus principais objectivos do mandato.
Está numa fase muito avançada no fecho
do projecto, foi contratado um gabinete
de arquitectura externo pela câmara, já
deveria estar concluído, mas a pandemia
acabou por atrasar tudo e as coisas atrasa-

É

História
Foi na década de 1960 que a paixão pelo
futebol começou a expressar-se na freguesia
de Esporões, só que existia um problema
central: o clube não tinha local para treinar,
porém o apoio do Pároco da Freguesia (Pe.
Manuel Carvalho) foi determinante ao ceder
aos jovens da freguesia um terreno
pertencente à paróquia para ali poderem
praticar desporto. Os jovens, empolgados
com a cedência, colocaram mãos à obra e
construíram aquele que viria a ser o Campo
10 de Outubro. Foram necessárias máquinas
do exército e muito suor para se desfazerem
as toneladas de pedra existentes. A vontade
das gentes da freguesia fez a diferença e o
Campo 10 de Outubro passou a ser um local
de culto. Muitas eram as romarias ao mítico
campo construído com a força de todos.
ram com muita tristeza da minha parte.
Queria que já tivesse outro desenvolvimento, porque tenho este compromisso”,
começou por explicar o autarca, revelando que no prazo de “um mês ou dois” será retomado “o tempo perdido”.
“Todas as licenças já estão emitidas favoravelmente, a pior parte e mais difícil
já está ultrapassada, estão a terminar ago-

ra a parte das especialidades. Já fomos a
Lisboa reunir para conseguir alguns avanços e o que mais temia está feito, com todas as aprovações validadas”, sublinhou.
Quanto a prazos, “acredito que é possível arrancar a obra no próximo ano civil,
em 2021, tenho esse desejo que gostaria
de realizar e acho que é possível”.
Apontando a um investimento “alto,

mas cujo valor ainda não está fechado”,
João Oliveira gostaria de dar uma prenda
de Natal ao clube, “anunciando que o projecto estava pronto”, mas “é com muita
mágoa e tristeza que não o vou fazer, porque este ano perdemos muito tempo com
a pandemia e o confinamento, é um ano
terrível a todos os níveis, os processos
não avançam”, lamentou.
Publicidade
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projecto do Campo de Futebol
10 de Outubro é uma obra cem
por cento da responsabilidade
da Junta de Freguesia de Esporões e será depois disponibilizado ao GDR Esporões, no sentido do fomento da prática desportiva, um dos
objectivos da actual presidência.
“Temos incentivado o clube a apostar na
formação e em escolinhas, porque não
olhamos para o GDR Esporões apenas
como equipa sénior. Com a obra concluída, tal desígnio será possível. Temos centenas de pessoas que praticam desporto,
somos uma freguesia muito jovem e merecem que tenham aqui um local próprio
para a prática desportiva. Queremos incentivar a prática desportiva e chamar os
mais jovens e as crianças, também a vertente feminina, assente nesta meta de potenciar o desporto em todos os escalões e
idades”, realçou o presidente João Oliveira.
Em plena pandemia e consciente das dificuldades de o clube andar com a casa às
costas pela falta de instalações próprias e
a jogar em casa emprestada, a junta de
freguesia alargou o apoio e garante estar
de portas abertas para ajudar ao crescimento do Esporões: “o clube está a praticar a actividade fora, em campo externo,
e temos estado a suportar essas despesas.
Relativamente à pandemia, atribuímos
um apoio financeiro extra e excepcional
de 5 mil euros, em duas tranches. Uma de
2.500 euros já foi paga, para fazer face às
despesas de inscrições, protecção dos
atletas e higienização dos espaços. Temos
tentado apoiar o clube nas diversas actividades, estamos sempre disponíveis”.

O

Publicidade

“Queremos
incentivar a
prática desportiva
em todos
os escalões”

Plantel
Hilário Silva é o rosto do comando da equipa
sénior do GDR Esporões. O jovem treinador
assumiu o cargo em 2018/19, cumprindo,
assim, a terceira temporada com a camisola
do clube, onde se estreou como técnico
principal, depois de uma época de
experiência no papel de adjunto, em Forjães.
Conquistada a subida de divisão, na
temporada passada, a equipa disputa a
Divisão de Honra da AF Braga, de olhos
postos em cimentar o clube e atingir a curto
prazo o escalão máximo da Pró-Nacional.
Hilário Silva conta com um plantel de 22
jogadores na nova temporada desportiva:
Guarda-redes: China e Daniel;
Defesas: Mota, Vítor, Nuno, Lima, Chuteiras,
Renato, André e Carriço;
Médios: Tiago, Laranja, Rochinha, André,
Simão e Mourinha;
Avançados: Cantona, Pintas, Matias,
Huguinho, Né e Jorge;
Equipa técnica: Hilário Silva (treinador),
João Mota (adjunto), Carlinhos (treinador
guarda-redes), Cristiana Lopes
(fisioterapeuta).
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Jamie Vardy estragou a festa bracarense
SC BRAGA empatou, em casa, com o Leicester City a três golos, num grande jogo com uma reta final de fortes emoções. Paulinho,
Al Musrati e Fransérgio marcaram os golos que pareciam chegar para o triunfo, mas Vardy (aos 90+4m) estragou a festa do Braga.
LIGA EUROPA

ESTÁDIO MUNICIPAL DE BRAGA

| Fábio Moreira |

Num jogo cheio de drama, os
minhotos acabaram por empatar
com os ingleses do Leicester a
três golos, num jogo a contar para a 4.ª jornada do grupo G da
Liga Europa. Al Musrati, Paulinho e Fransérgio marcaram os
tentos minhotos, mas Barnes,
Thomas e Vardy estragaram a
festa dos bracarenses.
Os Guerreiros do Minho entraram em campo com uma enorme
sede de vingança e depressa
mostraram aos ‘foxes’ que, no
Minho, manda o SC Braga. Bastaram quatro minutos para os
pupilos de Carlos Carvalhal assumirem a liderança do marcador, com Al Musrati a bombardear a bola para o fundo da
baliza de Kasper Schmeichel.
Todavia, o médio líbio não demorou muito a passar de herói a
vilão. Aos nove minutos, Musrati perdeu a posse da bola em zona proibida e Barnes aproveitou
para, com um bom remate, repor
a igualdade no marcador.
No entanto, os Guerreiros do
Minho não se mostraram afetados com este golo do empate e
continuaram a assumir o controlo do encontro e a procurar o segundo tento. Depois de muito
tentar, lá surgiu o golo aos 24
minutos, com Ricardo Horta a
desfazer por completo a defesa
britânica e a entregar para Paulinho, que só teve de empurrar para o fundo da baliza.
Contudo, os erros individuais
dos minhotos persitiam e foi por
muito pouco que, aos 28, o Lei-

SC BRAGA

LEICESTER

3

3

Árbitro Daniele Orsato (ITA)
Assistentes: Alessandro Giallatini e
Fabiano Preti

Matheus
Esgaio
Bruno Viana
Tormena
Sequeira
Castro
Musrati
Ricardo Horta
Iuri Medeiros
Galeno
Paulinho
Carlos Carvalhal

Intervalo
2-1

Schmeichel
Fuchs
Evans
Justin
Albrighton
Choudhury
Thomas
Barnes
Praet
Under
Iheanacho
Brendan Rodgers

Substituições Fuchs por Fofana (46m), Praet por Tielemans (46m), Under por Maddison (61m), Barnes por Vardy (61m), Ricardo Horta por Raúl Silva (69m), Iheanacho
por Pérez (69m), Iuri Medeiros por Fransérgio (77m), Paulinho por Schettine (87m), Castro por André Horta (87m)
Disciplina cartão amarelo para Albrighton (52m), Evans
(53m), Musrati (65m), Paulinho (84m) e Schettine
(90+2m)
Golos Musrati (4m), Barnes (9m), Paulinho (24m), Thomas (79m), Fransérgio (89m) e Vardy (90+4m).

DR

SC Braga deixou fugir os três pontos e mantém-se em segundo lugar do grupo G da Liga Europas atrás dos ‘foxes’

cester não empatou a partida, depois de Bruno Viana perder a bola na entrada da grande área. Valeu a defesa atenta de Matheus.
O SC Braga ainda poderia ter
chegado ao terceiro ainda no primeiro tempo, mas Schmeichel
brilhou e negou o golo a Ricardo
Horta e a Paulinho (por duas
ocasiões).
Descontente com o resultado
ao intervalo o técnico dos ‘foxes’ mexeu na equipa e deu nova
vida ao Leicester. Com Tiele-

mans, Maddison e Vardy em
campo, os ingleses tomaram
conta do jogo e encostaram os
minhotos ao último terço do
campo. Contudo, os Guerreiros
do Minho conseguiram adiar o
momento que se adivinhava surgir. O segundo golo dos ‘foxes’
surgiu só aos 79 minutos quando
Maddison, com brilhantismo,
encontra Thomas na pequena
área para este empatar a partida.
O SC Braga não desistiu e continuou a procurar chegar ao golo

do tão ansiado triunfo. E esse
tento acabou por chegar num raro contra-ataque minhoto. Aos
89 minutos, Fransérgio, que tinha saltado do banco, colocou os
minhotos outra vez na frente.
Porém, esta liderança foi sol de
pouca dura. Literalmente, no último ataque britânico, Maddison
voltou a brilhar na criação da jogada, descobrindo Albrighton
que cruzou rasteiro ao segundo
poste onde apareceu Vardy para
negar a festa dos bracarenses.

lll
Com este resultado, a equipa do SC Braga passa a
somar sete pontos em
quatro encontros e
mantém-se no 2.º lugar do
grupo G, a três pontos dos
ingleses do Leicester. Os
Guerreiros do Minho
acabaram por aumentar a
sua vantagem de conforto
no grupo, graças à vitória
dos ucranianos do Zorya na
casa dos gregos do AEK
Atenas por 0-3.
Publicidade
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“Fico contente ao ver a equipa jogar
desta maneira contra o Leicester”
CARLOS CARVALHAL confessou que a equipa bracarense foi infeliz com o golo de Vardy no último lance da partida, mas que fica
contente com a exibição dos Guerreiros do Minho contra um Leicester que, “ainda na semana passada, era líder da I Liga inglesa”.
lll
“Na segunda parte,
o Leicester mexe na equipa
e lança jogadores de elevadíssima qualidade e obriganos a baixar as nossas
linhas, relegando-nos para
o nosso meio-campo
defensivo. Ainda assim,
tivemos espírito guerreiro.
uma vontade enorme
e capacidade para chegar
ao terceiro golo. Fomos
infelizes com o final da
partida, mas estou contente
por poder ver a minha
equipa a bater-se desta
maneira contra um
adversário deste nível.””

SC BRAGA
| Fábio Moreira |

Na ‘pedreira’ houve uma autêntica festa do futebol. O SC Braga
empatou a três golos com o Leicester, num jogo a contar para a
4.ª jornada do grupo G da Liga
Europa, onde não faltou drama e
emoção.
Para o técnico dos Guerreiros
do Minho, este “foi um grande
jogo com uma espectacular exibição do SC Braga frente a um
adversário de enorme qualidade
que, ainda na semana passada,
liderava a I Liga inglesa”. Carlos
Carvalhal ainda destacou que,
no final do encontro, o técnico
dos ‘foxes’, Brendan Rodgers,
confessou-lhe que os Guerreiros
do Minho são grande equipa e
alvo de admiração do treinador
dos ingleses.
O treinador dos minhotos ainda
realçou que o SC Braga “jogou
cara-a-cara com uma grande
equipa” e que os Guerreiros do
Minho conseguiram realizar
“uma primeira parte simplesmente espectacular”. De acordo
com Carlos Carvalhal, os bracarenses podiam ter ido para intervalo com uma vantagem mais
confortável do que apenas um
golo, mas o guardião do Leicester, Kasper Schmeichel (filho do
icónico guarda-redes Peter
Schmeichel) “fez duas ou três
defesas completamente impressionantes que nos negaram o

SCB

Carlos Carvalhal mostra-se confiante na passagem à fase seguinte da Liga Europa

conforto que precisávamos para
a segunda parte”.
O técnico continuou dizendo
que “na segunda parte, o adversário mexe na equipa e lança jogadores de elevadíssima qualidade e obriga-nos a baixar as
nossas linhas, relegando para o
nosso meio-campo defensivo e,
eventualmente acabaram por
conseguir chegar ao segundo golo”. Contudo, Carlos Carvalhal

confessa que “a equipa teve um
espírito de guerreiro e uma vontade enormes” e, numa altura em
que já ninguém esperava, “o SC
Braga teve força para chegar ao
terceiro golo”. Porém, o treinador dos bracarenses reconhece
que a equipa foi “muito infeliz
com final da partida”, mas admite que SC Braga e Leicester
apresentaram um “grande jogo e
isso deixa-me contente, poder

ver a minha equipa a bater-se
desta maneira contra um adversário deste nível.”
Todavia, Carlos Carvalhal confessa já ter mudado o chip para o
próximo encontro. “Apesar do
empate, continuamos a depender
de nós próprios para carimbar a
passagem à fase seguinte e isso é
o que importa, mas agora só me
interessa o próximo jogo com o
Farense, daqui a três dias.”

lll
“Foi uma grande exibição de
toda a equipa, desde a defesa até ao ataque. Mas claro
que estou especialmente
contente e orgulhoso pelo
feito do Paulinho. Estou
muito satisfeito com ele
e é um prazer enorme poder
contar um avançado do calibre dele na minha equipa”
Carlos Carvalhal
treinador do SC Braga
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“SC Braga joga de igual
para igual com todos”

Homenagem

Cumpriu-se um minuto de silêncio
em memória de Diego Maradona
Antes da partida, à imagem de todos os jogos da Liga Europa de ontem e, na
véspera, dos desafios da Liga dos Campeões, foi cumprido, por determinação da UEFA, um minuto de silêncio em memória de Diego Armando Maradona, antigo futebolista argentino que morreu na passada quarta-feira, aos
60 anos, vítima de uma paragem cardiorrespiratória. Com os jogadores das
respectivas equipas reunidos no círculo central do terreno, juntamente com
a equipa de arbitragem, registou-se um silêncio sepulcral no Estádio Municipal de Braga, com todos de pé, nos bancos e na bancada de imprensa, a
dispensarem um ruidoso aplauso assim que soou o apito do árbitro italiano,
Daniele Orsato.

FRANSÉRGIO regressou à competição e apontou um golo que, por minutos,
não foi decisivo para a vitória. Paulinho fala em noite “inglória”.
4.ª JORNADA
| Ricardo Anselmo |

Afastado dos últimos jogos do
SC Braga por estar infectado
com Covid-19, o médio brasileiro Fransérgio regressou ontem à
noite à competição, tendo sido
lançado por Carlos Carvalhal no
encontro quando estavam decorridos 77 minutos, por troca com
Iuri Medeiros.
Depois de algumas dificuldades nos primeiros minutos em
campo, Fransérgio foi decisivo
em cima dos 90, quando respondeu da melhor forma à arrancada
de Galeno, fazendo o 3-2 que, na
altura, se pensou que seria o golo da vitória. Assim não foi, mas
o médio destacou o facto de a
equipa esgrimir argumentos para
se bater “de igual para igual”
com qualquer adversário”.
“O Sporting Clube de Braga
tem vindo a crescer desde a participação na Liga Europa da
época passada. Hoje, posso dixer que os Sporting Clube de
Braga consegue jogar de igual
para igual frente a qualquer
equipas”, afirmou, acrescentando.
“Mostrámo-lo hoje [ontem] e
noutros jogos e competições”,
salientou Fransérgio, que rejeita
a ideia de ir jogar à Grécia com o
empate no pensamento.
“Queremos conseguir a classificação fora de casa. Queremos
os três pontos”, concluiu o centro-campista de 30 anos.

Com 12 remates certeiros

Paulinho ultrapassa Alan como o melhor
marcador do SC Braga na Europa
Paulinho marcou, ontem, o seu terceiro golo na actual edição da Liga Europa e o 12.º na globalidade das participações uefeiras do jogador com a camisola do SC Braga. Aos 24 minutos, com o jogo empatado a uma bola, Paulinho estava no sítio certo para responder da melhor maneira a uma
assistência de Ricardo Horta, a culminar uma bela jogada colectiva do ataque do Sporting Clube de Braga.
Com este golo, o atacante de 28 anos ultrapassa Alan, que era, até ontem, a
par de Paulinho e de Ricardo Horta, o melhor marcador dos arsenalistas em
competições europeias.
O jogador acabou substituído aos 87 minutos, quando ainda se registava
uma igualdade a duas bolas, tendo assistido desde o banco de suplentes aos
loucos minutos finais da partida, com mais um golo para cada lado, a confirmar um empate a três golos.
SCB

Fransérgio quase vestiu a pele de herói, com um golo aos 90 minutos

Já Paulinho, que entrou para a
história do clube (ver quadro ao
lado), lamentou o terceiro golo
do Leicester, salientando que
custa perder dois pontos daquela
forma, depois de a vitória ter estado quase assegurada.
“Isto é futebol, acontece. Infelizmente, sofremos no último
minuto. No último jogo, para a
Taça, também marcámos nos
instantes finais e passámos. Hoje [ontem], foi ao contrário. Temos de saber lidar com isso. É
inglório mas não tira o brilhantismo do nosso jogo, nem o foco

que já temos para o próximo jogo, que é o de garantir a passagem à próxima fase”, garantiu o
atacante de 28 anos.
A terminar, referência ainda
para o facto de ser, actualmente
o melhor marcador uefeiro da
história do SC Braga.
“Com a qualidade do SC Braga
e capacidade de atrair jogadores,
tal como o Alan foi ultrapassado,
eu também acabarei por ser. O
SC Braga vai crescer ainda mais
e a qualidade dos jogadores será
maior no futuro. É saborear enquanto estou na frente”, disse.

SCB

Paulinho marcou o 2-1, aos 24 minutos da primeira parte
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“SC Braga e Leicester são as duas
melhores equipas deste grupo”
BRENDAN RODGERS estava naturalmente satisfeito com o empate, que permite aos ingleses seguirem já para a próxima fase
da Liga Europa. Muitos elogios para o SC Braga e para Carlos Carvalhal, sem esquecer o que considera ser um estádio “magnífico”.
4.ª JORNADA
| Ricardo Anselmo |

Numa análise simples do desafio, o técnico do Leicester, Brendan Rodgers, viu uma equipa do
SC Braga superior no primeiro
tempo, com o conjunto inglês a
crescer na etapa complementar.
“O Sporting Clube de Braga
dominou a primeira parte, na
qual nós estivemos muito lentos,
mas, na segunda parte, acelerámos o ritmo e fomos melhores.
Era importante não perder e merecemos o ponto. Estamos muito
felizes por passar à próxima fase, mas a nossa ambição é vencer o grupo”, destacando as entradas do Vardy e Maddison
como decisivas para que os ‘foxes’ conseguissem recuperar a
desvantagem.
“Sim, a entrada do Vardy e do
Maddison foi decisiva, definitivamente. São jogadores muito
talentosos, mudámos a nossa estratégia e colocámo-los para dar
outra dinâmica e eles fizeram a
diferença”, salientou, não encontrando grandes dúvidas de
que, pelo que viu nos doiis jogos
entre as duas equipas, estiveram
ontem à noite, no Estádio Municipal de Braga, aqueles que são
os melhores conjuntos deste grupo G, pelo que não será surpreendente que, a par do Leicester, o Sporting Clube de Braga
siga também, de forma tranquila, para a próxima fase.

LEICESTER

Brendan Rodgers salientou o belo espectáculo proporcionado pelas duas equipas, que o técnico entende serem as melhores deste grupo G

lll
“As entradas do Vardy e do
Maddison foram decisivas.
São jogadores muito talentosos, mudámos a nossa
estratégia e colocámo-los
para dar outra dinâmica e
eles fizeram a diferença,
definitivamente.”

“O Sporting Clube de Braga e
o Leicester são as equipas mais
fortes do grupo. Tenho acompanhado o Sporting Clube de Braga nas últimas épocas e, mesmo
depois de perderem 4-0 em nossa casa, jogaram a seguir com o
Benfica e ganharam. O Carlos
Carvalhal é um treinador fantástico”, salientou o técnico norteirlandês, que encerrou o rescaldo
da partida com elogios para a ca-

lll
“Tenho acompanhado
o SC Braga nas últimas
épocas e, mesmo depois de
perderem por 4-0 em nossa
casa, jogaram a seguir com
o Benfica e ganharam.
O Carlos Carvalhal é um
treinador fantástico.”

sa dos Guerreiros do Minho.
“É a primeira vez que estou em
Braga e quero dar os parabéns a
todos por este magnífico estádio".
Na próxima jornada, o Leicester vai jogar na Ucrânia, frente
ao Zorya, que ontem venceu em
casa do AEK, por 3-0, ao passo
que o SC Braga desloca-se precisamente à Grécia, para jogar
com o AEK.
Publicidade
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Liga Europa

GRUPO A

GRUPO B

JORNADA 4

RESULTADOS
CSKA Sofia, 0 - Young Boys, 1
Cluj, 0 - Roma, 2
CLASSIFICAÇÃO
1. Roma
2. Young Boys
3. Cluj
4. CSKA Sofia

J

V

E

D

M

4
4
4
4

3
2
1
0

1
1
1
1

0
1
2
3

9
6
3
0

S

P

1 10
3 7
8 4
6 1

1. Arsenal
2. Molde
3. Rapid V.
4. Dundalk

5.ª JORNADA
Roma - Young Boys
Cluj - CSKA Sofia

GRUPO D

1. Rangers
2. BENFICA
3. Lech P
4. St. Liège

4
4
4
4

2
2
1
1

2
2
0
0

D

E

4
2
2
0

0
0
0
0

D

P

J

V

E

0 12 2 12
2 4 8 6
2 8 7 6
4 5 12 0

M

S

1. Slavia Praga4
2. Leverkusen 4
3. Nice
4
4. Beer-Sheva 4

3
3
1
1

0
0
0
0

JORNADA 4

GRUPO F

0 8
0 12
3 6
3 3

S

P

5
7
8
9

8
8
3
3

1. Granada
2. PSV
3. PAOK
4. Omonia

5.ª JORNADA
Rangers - Standard Liège
BENFICA - Lech Poznan

M

S

P

1 8 6
1 14 6
3 6 12
3 6 10

9
9
3
3

JORNADA 4

RESULTADOS
Napoli, 2 - Rijeka, 0
AZ Alkmaar,0 - Real Sociedad, 0

CLASSIFICAÇÃO
M

D

5.ª JORNADA
Nice - Leverkusen
Slavia Praga - Beer-Sheva

RESULTADOS
PSV, 3 - PAOK, 2
Granada, 2 - Omonia, 1

CLASSIFICAÇÃO
E

V

4
4
4
4

GRUPO E

JORNADA 4

V

J

JORNADA 4

RESULTADOS
Leverkusen, 4 - Beer-Sheva, 1
Nice, 1 - Slavia Praga, 3
CLASSIFICAÇÃO

5.ª JORNADA
Arsenal - Rapid V.
Molde - Dundalk

RESULTADOS
Standard Liège, 2 - Lech Poznan, 1
Rangers, 2 - BENFICA, 2
J

GRUPO C

JORNADA 4

RESULTADOS
Molde, 0 - Arsenal, 3
Dundalk, 1 - Rapid V., 3
CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

J

V

E

D

M

4
4
4
4

3
2
1
0

1
0
2
1

0
2
1
3

6
7
7
3

S

P

2 10
9 6
5 5
7 1

5.ª JORNADA
Granada - PSV
Omonia - PAOK

1. Napoli
2. Real S.
3. AZ Alkmar
4. Rijeka

J

V

E

D

M

S

P

4
4
4
4

3
2
2
0

0
1
1
0

1
1
1
4

5
2
5
2

1
1
2
9

9
7
7
0

5.ª JORNADA
R. Sociedad - Rijekar
AZ Alkmar - Napoli

UEFA

Pizzi marcou o segundo golo das águias, que valeu o empate na Escócia

SCB

Diego Maradona, que venceu uma Taça UEFA pelo Nápoles, recentemente falecido foi recordado no Estádio Municipal de Braga
GRUPO G

GRUPO H

JORNADA 4

RESULTADOS
SC BRAGA, 3 - Leicester, 3
AEK,0 - Zorya, 3

RESULTADOS
Sparta Praga, 4 - Celtic, 1
Lille, 1 - AC Milan, 1

CLASSIFICAÇÃO
1. Leicester
2. SC BRAGA
3. AEK
4. Zorya

J

V

E

4
4
4
4

3
2
1
1

1
1
0
0

D

0 12
1 8
3 5
3 5

S

P

4 10
8 7
9 3
9 3

1. Lille
2. AC Milan
3. Sparta P.
4. Celtic

V

E

4
4
4
4

3
3
2
0

0
0
0
0

D

4
4
4
4

2
2
2
0

2
1
0
1

D

CLASSIFICAÇÃO
M

S

0 10 4
1 7 3
2 9 9
3 5 13

P

8
7
6
1

M

S

P

9
9
6
0

1. Dinamo Z.
2. Feyenoord
3. Wolfsberg
4. Feyenoord

1. Villarreal
2. Tel-Aviv
3. Sivasspor
4. Qarabag

J

V

E

4
4
4
4

3
2
2
0

1
1
0
0

D

M

0 13
1 4
2 9
4 3

S

P

5 10
6 7
9 6
9 0

5.ª JORNADA
Qarabag - Tel-Aviv
Sivasspor - Villarreal

GRUPO L

JORNADA 4

RESULTADOS
Wolfsberg, 0 - Dinamo Zagreb, 3
CSKA Moscovo, 0 - Feyernoord, 0
CLASSIFICAÇÃO

1 5 2
1 10 2
2 5 8
4 5 13

5.ª JORNADA
LASK Linz - Tottenham
Antuérpia - Ludogorets

E

GRUPO K

JORNADA 4

J

V

5.ª JORNADA
AC Milan - Celtic
Lille - Sparta Praga

RESULTADOS
LASK Linz, 0 - Antuérpia, 2
Tottenham, 4 - Ludogorets, 0
CLASSIFICAÇÃO
1. Antuérpia
2. Tottenham
3. LASK Linz
4. Ludogorets

J

SC BRAGA E BENFICA empataram na quarta
jornada. Estão a uma vitória do apuramento.

JORNADA 4

RESULTADOS
Tel-Aviv, 1 - Villarreal, 1
Qarabag, 2 - Sivasspor, 3

CLASSIFICAÇÃO
M

5.ª JORNADA
AEK - SC BRAGA
Zorya - Leicester

GRUPO J

GRUPO I

JORNADA 4

JORNADA 4

RESULTADOS
Liberec, 0 - Hoffenheim, 2
Gent, 0 - Estrela Vermelha, 2
CLASSIFICAÇÃO

J

V

E

D

M

S

P

J

V

E

4
4
4
4

2
1
1
0

2
2
1
3

0
1
2
1

4
4
5
2

0
5
6
4

8
5
4
3

1. Hoffenheim 4
2. E. Vermelha 4
3. Liberec
4
4. Gent
4

4
3
1
0

0
0
0
0

5.ª JORNADA
CSKA Moscovo - Wofsberg
Feyenoord - D. Zagreb

D

M

S

P

0 13 1 12
1 9 4 9
3 2 12 3
4 2 9 0

5.ª JORNADA
E. Vermelha - Hoffenheim
Gent - Liberec

Jornada de empates
para dupla lusa
na noite europeia
FASE DE GRUPOS
| Joana Russo Belo |

Foi uma jornada de empates para SC Braga e Benfica na noite
europeia. Na quarta jornada da
Liga Europa, guerreiros e águias
somaram apenas um ponto, num
cenário distinto: a equipa bracarense esteve a vencer, mas cedeu
o empate nos descontos; já os
encarnados recuperaram da desvantagem de dois golos. Ambas
as equipas estão a um triunfo de
garantir o apuramento para os 16
avos-de-final da prova.
O SC Braga empatou, em casa,
com o Leicester (3-3), em jogo
do Grupo G. Al Musrati (4 minutos), Paulinho (24) e Fransér-

gio (90) marcaram os golos dos
bracarenses, mas Harvey Barnes
(9), Luke Thomas (79) e Jamie
Vardy (90+5) deram o empate e
o apuramento aos ingleses, que
lideram o grupo depois de disputadas quatro rondas, com dez
pontos, mais três do que o SC
Braga, enquanto Zorya e AEK
Atenas têm três pontos.
No Grupo D, o Benfica empatou em casa do Rangers, no Grupo D. Arfield (7 minutos) e Roofe (69) colocaram os escoceses a
vencer, mas Tavernier (78), na
própria baliza, e Pizzi (81) permitiram o empate. Rangers e o
Benfica seguem na liderança do
grupo, com oito pontos, mais
cinco do que o Lech Poznan.
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Campeão da Montanha
quer triunfar na pista
PILOTO DE BRAGA, José Correia, que este ano venceu o Campeonato de
Montanha, procura no Autódromo do Algarve voltar a vencer em pista.

DR

Evento, que conta 10 edições, costuma reunir muitas pessoas

Para distinguir atletas, técnicos e dirigentes

Município de Esposende cancelou
Gala de Mérito Desportivo

DR

Campeão nacional de Montanha, piloto de Braga quer triunfar também em pista

AUTOMOBILISMO
| Redacção |

José Correia e JC Group Racing
Team querem voltar a ser protagonistas na penúltima ronda do
Open de Portugal de Velocidade
by Michelin, a disputar este fim
de semana, no Autódromo Internacional do Algarve. Piloto de
Braga acredita que é possível
voltar a vencer em Portimão.
Os problemas mecânicos no
Nissan GT-R impediram José
Correia de demonstrar a sua ver-

dadeira capacidade na prova anterior do Open de Velocidade,
mas o piloto de Braga aposta em
recuperar os pontos perdidos, já
este fim de semana, em Portimão.
A pista algarvia, que recentemente recebeu a Fórmula 1 e o
MotoGP, traz boas memórias a
José Correia. “Já ganhei em Portimão e é uma pista espetacular,
de que todos os pilotos gostam”,
afirmou o piloto e fundador da
JC Group Racing Team.
“Infelizmente, temos sido afe-

tados por alguns problemas mecânicos, mas espero que agora o
carro esteja em plenas condições
para podermos lutar pelo primeiro lugar. Só assim será possível
recuperar os pontos perdidos e
tentar chegar ainda ao título dos
GT”, acrescentou, lembrando
que este ano após a vitória na última Rampa da Arrábida “já fomos campeões na Montanha e
espero que nestas últimas duas
provas do Open, em Portimão e
no Estoril, possamos lutar por
mais um título”.

Em virtude das contingências impostas pela pandemia Covid-19, o Município de Esposende não vai realizar a edição deste ano da Gala de Distinção de Mérito Desportivo, informou a autarquia. “Por força desta situação
de saúde pública, a presente época desportiva, tal como sucedeu com a
anterior, está a ser fortemente condicionada, limitando e até inibindo a
actividade dos atletas e clubes. Com efeito, como forma de controlar e
combater a propagação do vírus, têm vindo a ser emanadas directivas
que impõem restrições, nomeadamente para garantir o distanciamento
social. Neste contexto, também o Município tem tido necessidade de se
ajustar a esta nova realidade, quer definindo a implementação de um
conjunto muito diversificado de procedimentos, tanto a nível interno como externo, quer ajustando a sua atividade, nomeadamente no que se
refere à realização de eventos”, refere em comunicado.
A Câmara Municipal entendeu não estarem reunidas as condições para a
realização da 11.ª edição da Gala de Distinção de Mérito Desportivo, que
deveria realizar-se este mês, distinguindo os atletas, técnicos e equipas
do concelho que se destacaram em diferentes modalidades desportivas
na época 2019/2020. Assim, e uma vez que não será possível homenagear publicamente estas figuras do desporto no presente ano, na Gala de
2021, que deverá ocorrer no mês de Novembro, serão galardoados não só
estes como também os que vierem a destacar-se na presente época desportiva 2020/2021.
O presidente da Câmara, Benjamim Pereira, assinala que perante o quadro da pandemia, não restava outra opção ao Município que não optar
pela não realização, este ano, da Gala de Desporto. “Desde o início desta
situação, sempre mantivemos elevado sentido de responsabilidade, numa óptica de salvaguarda da saúde pública, razão pela qual, em devido
tempo, optamos por suspender ou adiar a realização de todos os eventos
programados para este ano”, refere o autarca. “A expectativa era que, nesta altura, já todos pudéssemos ver a situação mais controlada, possibilitando a realização deste grande evento, onde, com toda a justiça, prestamos homenagem aos nossos atletas, técnicos e equipas”, acrescenta.

Ciclista e motociclista recebidos no salão nobre da autarquia

Câmara de Viana do Castelo agradece
êxitos de Iuri Leitão e Mariana Afonso
CAMPEÕES
| Redacção |

José Maria Costa, o presidente
da Câmara Municipal de Viana
do Castelo, recebeu quarta-feira
Iuri Leitão e Mariana Afonso,
dois jovens atletas vianenses que
conquistaram títulos internacionais, informou a autarquia em
nota à comunicação social.

O ciclista Iuri Leitão conquistou, há poucos dias, três medalhas nos Europeus de ciclismo
de pista. O vianense voltou com
os títulos de campeão europeu
de ‘scratch’, vice-campeão de
eliminação e terceiro classificado na vertente ‘omnium’.
O corredor natural de Viana do
Castelo falou “num sonho tornado realidade”, e, mesmo confes-

sando que nunca pensou “sair
deste Europeu com três medalhadas”, espera que o resultado
“possa abrir portas para conseguir mais êxitos”, depois de em
2020 ter representado a formação espanhola Supermercados
Froiz, na vertente de estrada.
Já Mariana Afonso é campeã
de Espanha de Trial, tendo conquistado o título no campeonato

DR

Atletas foram recebidos pelo presidente da autarquia nos Paços do Concelho

espanhol da especialidade, na
classe TR3.
José Maria Costa deixou votos
de parabéns aos atletas, agrade-

cendo-lhes o facto de, através do
desporto, conseguirem levar o
nome de Viana do Castelo a toda
a Europa.
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+ calendário

SC Braga/AAUM visita Fundão
já sem treinador Paulo Tavares
DERROTA EM S. JOÃO DA MADEIRA ditou afastamento do técnico que levou, em Novembro de 2017,
emblema bracarense à disputa da UEFA Futsal Cup.
FUTSAL
| Rui Serapicos |

O SC Braga chegou a acordo
com o treinador da equipa
de futsal, Paulo Tavares, para a
rescisão do contrato que unia as
duas partes, confirmou ontem,
na sua página oficial, o clube
bracarense.
Amanhã, em visita à AD Fundão, para acerto da sétima jornada, a equipa do SC Braga/
/AAUM deve ter como treinador, a título interino, Luís Silva,
que tem integrado a equipa técnica de Paulo Tavares como treinador de guarda-redes.
Após oito anos de ligação com
desempenho positivo, este corte

DR

SC Braga/AAUM rescindiu com Paulo Tavares em início de época menos auspicioso

de relação ocorre face ao início
de época com rendimento abaixo do habitual no emblema bracarense.

Chegado a Braga na época
2012/13 vindo de uma época no
CSKA Moscovo, Paulo Tavares
teve antes da capital minhota,

como experiências mais duradouras enquanto treinador, passagens pelo Famalicense (2001 a
2004), Fundação Jorge Antunes
(2004 a 2009) e Modicus (2009
a 2011).
No presente campeonato, em
que várias equipas já disputaram
10 jogos, o emblema bracarense
apenas disputou sete, sendo duas
vitórias, um empate e quatro
derrotas, a mais recente no dia
21 de Novembro, em visita ao
último classificado, o Dínamo
Sanjoanense, por 5-3.
“O SC Braga agradece ao técnico todo o empenho, dedicação
e profissionalismo com os quais
sempre representou o SC Braga/AAUM ao longo das últimas

Devido a Covid-19 na no
Futsal Azeméis, o encontro
do SC Braga/AAUM diante
do actual 15º classificado
da Liga, prevsto para este
fim-de-semana, foi adiado
para 17 de Dezembro.
Os arsenalistas visitam
amanhã às 11h00 a
AD Fundão, em encontro
da 7.ª jornada
nove temporadas”, adianta, na
sua publicação, o clube.
“Ao serviço dos Gverreiros do
Minho, Paulo Tavares sagrou-se
vice-campeão nacional e alcançou uma final da Taça de Portugal, uma final da Taça da Liga,
para além da histórica presença
na UEFA Futsal Cup. Em 2018,
o técnico foi galardoado na Gala
Legião de Ouro com o prémio
de Treinador do Ano”, acrescenta ainda, concluindo que o SC
Braga deseja a Paulo Tavares “as
maiores felicidades no seu futuro pessoal e profissional”.
Publicidade
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Moradia Individual T5 em Sequeira, Braga
Amplo jardim com 435m2, uma área habitacional de 276m2, excelente exposição solar, boa localização,
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Opinião
Escreve quem sabe

RUI MARQUES Diretor Geral da Associação Comercial de Braga

APOIAR antes que seja tarde de mais
F

ace ao agravamento da situação epidemiológica e dos consequentes impactos negativos sobre as atividades
económicas das empresas de menor dimensão decorrentes das medidas de proteção da
saúde pública promovidas para combater a
pandemia de Covid-19, decidiu o Governo
criar um instrumento de apoio à tesouraria
das micro e pequenas empresas, que atuem
em setores particularmente afetados por estas
medidas, que designou de Programa
APOIAR.
Dotado de um orçamento global de 750 milhões de euros, que, diga-se, desde já, vai ser
claramente insuficiente para as efetivas necessidades do tecido económico, este instrumento procura assegurar e preservar a liquidez e a
continuidade no mercado durante e após a
pandemia das empresas beneficiárias.
Desdobrado nas modalidades ‘APOIAR.
PT’ e ‘APOIAR RESTAURAÇÃO’, que serão responsáveis por uma dotação parcial de
600 milhões de euros e 150 milhões de euros,
respetivamente, no essencial, trata-se de um
mecanismo de apoio financeiro que permitirá
atribuir uma compensação a fundo perdido
correspondente a 20% sobre o montante de
diminuição da faturação da empresa.
No caso do ‘APOIAR.PT’ - a medida mais
estruturada e relevante – o apoio terá como
limite máximo os 7.500 € para as microempresas e os 40.000 € para as pequenas empresas.
De fora ficam as médias empresas sem que

Vi, há dias, uma série televisiva, no canal História, sobre a
vida de Washington e o seu papel na construção do sistema
político americano e operacionalização da Constituição. E
não pude deixar de comparar
com Trump e de me perguntar,
mais uma vez, como foi possível a existência desta criatura e
como foi possível ter dominado
completamente o partido republicano e ter obtido quase metade dos eleitores americanos
(mais de 70 milhões).
E, compreendo porque Xi
Ping e Putin torcessem pela vitória de Trump. Ele significa o
fim do sonho americano e o fim
da hegemonia da América.
Mas, voltando ao sistema político americano, ele é o resultado do pensamento de Hobbes,
Locke e Montesquieu que não

se perceba porquê. Este Programa será financiado no quadro dos Fundos Europeus que
prevê um tratamento igual das PME, independentemente de serem micro, pequenas ou
médias empresas. A única justificação plausível para que, então, se excluam as empresas
com 50 a 250 trabalhadores só pode ser de
natureza orçamental. Como o orçamento apenas deverá permitir apoiar entre 30 mil a 50
mil candidaturas (estimativa minha), o Governo decidiu restringir o acesso às médias
empresas.
O ‘APOIAR.PT’ é, deste modo, dirigido a
micro e pequenas empresas dos setores do
comércio e serviços abertos ao consumidor
com encerramento decretado em março de
2020, e também das atividades da cultura,
alojamento e restauração, que cumpram as
seguintes condições:
• Terem registado uma quebra de faturação
superior a 25% nos primeiros nove meses de
2020, face a período homólogo;
• Deterem capitais próprios positivos à data
de 31-12-2019 (exceto para empresas que tenham iniciado a atividade a partir de 01-012019);
•Possuírem a situação regularizada junto da
Administração Fiscal e da Segurança Social;
• Disporem de contabilidade organizada.
Saliente-se a insensibilidade do Governo ao
teimar em estabelecer condições de acesso a
este tipo de medidas como se vivêssemos
uma situação normal. Teria sido razoável, no
que se refere ao cumprimento das obrigações

fiscais e contribu- tivas, que o momento de
verificação se reportasse ao período pré-pandemia e não ao momento atual. A concessão
deste apoio à tesouraria poderia e deveria servir, também, para o pagamento de eventuais
atrasos no cumprimento destes encargos.
Estranha-se igualmente a exigência do regime de contabilidade organizada, que, como é
sabido, não é adotado por uma parte significativa dos micro e pequenos negócios, que ficam assim com acesso vedado ao Programa.
As candidaturas ao programa abriram no
passado dia 25 de novembro e ficarão abertas
até ao esgotamento da dotação orçamental.
Tendo em conta que as candidaturas serão ordenadas por data de entrada (hora/minuto/segundo) e selecionadas até ao limite orçamental, as empresas interessadas deverão
formalizar as suas candidaturas o mais rapidamente possível para garantirem uma maior
probabilidade de obtenção de apoio.
Todo o processo de candidatura é processado via Balcão 2020, através de um formulário eletrónico de preenchimento simples, mas
que irá necessitar da intervenção do Contabilista Certificado da empresa para confirmar a
diminuição registada na faturação.
O governo anunciou que os primeiros pagamentos no âmbito deste Programa deverão
ocorrer no próximo mês de dezembro, com
um pagamento automático inicial no montante equivalente a 50% do incentivo aprovado.
Os restantes 50% serão pagos após a submissão do pedido de pagamento final, que deve

ser apresentado pelo beneficiário no Balcão
2020 no prazo mínimo de 60 dias úteis e máximo de 90 dias úteis após o primeiro pagamento.
O ‘APOIAR RESTAURAÇÃO’ é um apoio
de alcance relativamente marginal e é dirigido exclusivamente para o setor da restauração, podendo ser acumulado com o
‘APOIAR.PT’ (a candidatura é feita em simultâneo). Prevê uma compensação a fundo
perdido equivalente a 20% da quebra de faturação registada nos fins de semana em que
vigore a proibição de circulação, sendo, no
entanto, pouco sério determinar as quebras
de faturação por comparação com a média de
faturação nos fins de semana de 2020, os
quais, à exceção de janeiro e fevereiro, foram
meses sempre condicionados à situação pandémica.
As obrigações a que os beneficiários estão
sujeitos não serão fáceis de cumprir (manutenção da atividade e do número de postos de
trabalho durante o período de concessão do
apoio e nos 60 dias úteis subsequentes à apresentação do pedido de pagamento final) e, seguramente, não será com este nível de apoios
que as empresas conseguirão garantir todos
os postos de trabalho e assegurar a sua sobrevivência.
É tempo de encarar com a mesma seriedade
e músculo a crise económica e a crise sanitária. O Governo não pode continuar a tentar
mitigar os impactos da pandemia na economia numa lógica economicista. É tempo de
responder com todos os meios necessários e
possíveis e o mais rápido possível, sob pena
da ajuda chegar tarde de mais.

Para onde vai a democracia americana?
pensam num mundo utópico,
mas em evitar viver num mundo pior. Locke e Montesquieu
avisam para o perigo de concentração do poder político. Isto significa que se deve procurar evitar um sistema centralizado e a tirania da maioria.
Por outro lado, as decisões políticas resultam do ajustamento e
compromisso entre diferentes
interesses. Os fundadores do
sistema político, embora com
posições diferentes, entenderam que a discussão, a negociação e o compromisso são os ingredientes básicos da democracia. E, quando o espírito do
compromisso foi abandonado,
o país entrou em guerra civil.

J.A. OLIVEIRA ROCHA
Professor Universitário

Opinião
O amálgama do liberalismo
europeu e o individualismo
conservador americano resultou
num sistema político bem diferente do europeu, baseado na
regra da maioria.
Sob o ponto de vista dos poderes presidenciais, Washington
lutou pela união entre os estados contra o movimento da

confederação. Daí que, dois séculos passados, a eleição do
presidente seja indireta, dependendo da votação dentro de cada estado e segundo regras definidas por cada estado. Além
disso, os seus poderes são objeto de controle por parte do Supremo Tribunal e do Congresso
(sistema de cheques e balanças).
Vejamos agora qual foi a prática política de Trump. Em primeiro lugar, pretende representar os prejudicados pelo sistema, dos ainda hoje ressabiados
estados do Sul, dos brancos prejudicados pela globalização e
desindustrialização, do conservadorismo rural e das igrejas

evangélicas.
Por outro lado, através das nomeações para os tribunais federais, incluindo o Supremo Tribunal, domesticou o poder
judicial, atrelando-o aos seus
interesses. O mesmo aconteceu
quanto ao Congresso, sobretudo quanto ao Senado, completamente domesticado porque os
incumbentes republicanos temem não ser eleitos. E, pode
acontecer porque a maioria dos
estados votaram em Trump.
Finalmente, a sua linguagem
política é tudo menos negociação, tendo tiques de populismo,
demagogia e tirania. Não é muito diferente de um país das bananas, coo afirma Krugman no
seu último artigo no New York
Times. Vamos ver se Biden é
capaz de restabelecer o sistema.
Duvido.
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BORGES DE PINHO Juiz Conselheiro Jubilado

Ideias

CARLOS MALHEIRO

Marcelo e André Ventura

Conselheiro de Consumo do Centro de Informação
Autárquico ao Consumidor de Braga - CIAC de Braga

Voz ao Consumidor

“Black Friday”

M

arcelo ainda não
anunciou a sua recandidatura a PR,
mas estamos em crer que em
breve o fará, e com apoio do
PS, que de modo nenhum pode esquecer o modo como
Marcelo tem levado os governos do Costa ao colo. Apoiando-o, e até o substituindo algumas vezes, ainda que de
momento não possamos esquecer o que tem vindo a
acontecer. De todo em todo seguindo o que escreveu Cintra
Torres (revista Sexta, CM.
13.11.20), “a estratégia do governo parece nova versão da
Guerra do Solnado”, com o
Covid a só ser apanhado ao
fim de semana, enquanto Costa, não escondendo o pânico,
começa a revelar “incapacidade de liderança na crise e parece uma barata tonta que anula
as suas decisões da véspera ou
decide sem tino, como o «desconfinem à semana» e «confinem ao fim de semana»”, e
com Marcelo, quase em simultâneo, a revelar-se patético e
também em pânico numa entrevista em que fez ele próprio
as perguntas, quiçá temendo
que surgissem perguntas a sério. No demais, ele vai deixando “correr o marfim”, mesmo após a insistência dos
“democratas” em saber sua
posição quanto ao acordo havido nos Açores, com uma
“geringonça” de direita face
ao apoio parlamentar do CHEGA para formar governo.
O democrata Marcelo “torceu-se” todo, como numa pose
para mais uma selfie, acabando quase num murmúrio a dizer que seria preferível que tal

não tivesse acontecido, mas
não teve coragem em falar em
partido fascista, racista e xenófobo, como o Costa, aliás
também em pânico por ver o
PS a ser desfeito por não ter sido possível fazer uma geringonça de esquerda, como ele
fez no Continente (com partidos que se afirmam não racistas, nem fascistas ou xenófobos, mas apenas se revelam
antieuropeístas, ou já se esqueceram?). Aliás um “democrata” tipo cristão-novo, e em
relação ao havido nos Açores
falou há dias em “caranguejola”(!), mas percebe-se bem
que custou muito ao PS ter
perdido os Açores e que, em
matéria de geringonças e coisas do género, o direito é igual
para todos, sendo certo que a
«xenofobia» não passa de uma
palavra oca, ainda que particularizada no caso. Na verdade,
reconheça-se, as «fobias» podem respeitar aos mais diversos assuntos, temas, posições
e até... a coisas inanimadas ou
não. O Santos Silva, por
exemplo, não gosta da direita
e até já afirmou que “gosta de
malhar na direita”, em relação
à qual é dextrofóbico, sendo
que muitos são os que “não suportam” e “gostam de malhar
na esquerda”, e com razão!
Nós, por mero acaso, não
gostamos dos rios, inanimados
ou nem tanto, políticos ou não,
diga-se e repita-se, já que por
regra acabam sempre por nos
surgirem muito poluídos, com
pegos esconsos e vários “poços” perigosos para os incautos e desprevenidos que acreditem em ética e em palavras,
mas não nos custa a aceitar
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que o do norte tenha avalizado
um acordo com o Ventu- ra,
que afinal foi eleito pelo povo,
numas eleições democráticas e
está à frente de um partido no
parlamento, tendo direito a falar e a ter as suas ideias, aliás
como os Lacão, Mendes, Joacine, Pinotes, Adão, Silvas,
Leão, Rios e todos os demais
que, num número exagerado,
vivem do erário público. Aliás
o falhanço, se o há, e a culpa,
diga-se, é do T. Constitucional
que admitiu o “CHEGA” como partido, sendo que Ventura
vem aproveitando a polémica,
a “estupidez”, o “rancor” e os
contínuos “ataques” e “farpas”
de ditos “democratas”, “comentadores” e “media” para
granjear cada vez mais nome,
simpatizantes e apoiantes, todos eles “roxos” com uma democracia “esganada” e mal
“digerida” e cada vez mais
“gananciosa” em encher os
bolsos, esquecendo-se que há
deputados e políticos a mais,
situações e benesses em demasia a quem nem direito tem a
tal, sobrecarregando a despesa
pública e os contribuintes.
Mas na verdade é cada vez
maior o número de xenófobos,
fascistas e racistas que estão
contra o “corso” crescente e
enorme de gente que, sem trabalhar e mesmo já com certo
estatuto e qualidade de vida,
vem vivendo de subsídios e de
ajudas do Estado num “xuxialismo” de pantorrilha, balofo e
falso, de compadrios, de sucateiros e de aproveitadores,
mormente acenando com o
cartão de filiado ou de comparsa em negócios, jeitos e
concursos, e que de todo an-
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seiam e desejam uma limpeza,
claro, em verdade, liberdade e
igualdade.
Daí que (e porque não!?)
muito se gostaria de ver no
que vai dar a luta entre Marcelo e Ventura numa candidatura
a Belém, mormente no que toca a princípios, a promessas e
a formas de expressão, admitindo que o segundo não teria
dificuldades em dominar o
primeiro no discurso e na veemência das afirmações, de certo modo abanando e abalando
a afirmada inteligência, “mulice” e “esperteza” do primeiro, aliás muito traquejado comentador e político e já
conhecedor experimentado
noutras áreas, mormente no
cotejo entre os média e os poderes. E se Marcelo sentirá
ainda agora uma forte necessidade de se embrulhar em abraços e em selfies, como sempre
o fez, ainda que com outro
cuidado e modos diferentes, o
certo, reconheça-se, é que ele
não sabe viver sem público,
sem entrevistas, sem jornalistas, sem perguntas e respostas,
sendo que o Ventura, como um
“aguerrido” painelista e benfiquista nunca se calará, e tem
elementos de sobra para “reinar” com Marcelo, já que nunca fez grandes “amigos” no
sistema e entre arguidos do dito (que se saiba!...), nunca passou férias no Brasil, e quanto a
outras “gafes”, quem as não
tem, sobretudo se “abrigado”
em futebóis. E não terá pejo
em tirar selfies e em se lançar
ao Tejo em calções para mostrar como os rios, todos eles,
andam mesmo poluídos.
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É um fenómeno nascido nos anos 30
do século XX, iniciado e desenvolvido
nos Estados Unidos da América, país
onde continua a ter a sua maior expressão.
Hoje, já alargado um pouco por todo
o mundo diz-se que marca o início da
época das Compras do Natal.
No contexto português, a Black Friday que hoje se comemora é um evento ainda recente, não obstante de, ano
após ano, a adesão dos consumidores
portugueses a este fenómeno ter vindo
a ganhar maior dimensão.
Em tempo de Pandemia...
Este ano, face à conjuntura atual devido à Pandemia COVID-19, todos
os cuidados serão poucos e deverão
ser até redobrados!
Assim, num gesto de grande maturidade e responsabilidade cívica, cada
um de nós enquanto consumidor, deve
fazer as suas compras, seguindo à risca as indicações de segurança emanadas pelas autoridades responsáveis, no
âmbito da presente Pandemia.
Consumidor atento...
Assim, se já está a pensar nos presentes de Natal, ou quer aproveitar reduções de preços em viagens, tecnologia,
vestuário, etc., o melhor será estar
atento e prevenido:
- Avalie a relação entre o preço e o
desconto praticado. Será mesmo uma
oportunidade imperdível? Lembre-se
que nem todos os descontos anunciados na Black Friday poderão ser realmente vantajosos;
- Tenha atenção à política das trocas
e das devoluções dos produtos, quer
quando compra nas lojas ou através da
internet.
Publicidade...
- Reclame se for alvo de publicidade
enganosa ou agressiva. São práticas
proibidas que devem ser denunciadas à
DGC – Direção Geral do Consumidor.
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Opinião
Voz aos escritores

FERNANDA SANTOS Escritora

Quando o embalo da cadeira de baloiço se esvai
[…]
Na cadeira de baloiço,
tenho quilómetros de saudade,
adormecidos pela idade,
e ancorados nos sonhos
dos poemas que ainda não escrevi […]
Fernanda Santos

Q

uando o embalo da cadeira de
baloiço se esvai, fica a memória
das odisseias vividas na serenidade dos dias. É como de um contentamento descontente se tratasse. É sentir a
aventura na ponta dos dedos e, simultaneamente, a saudade que aquieta este desassossego constante.
É na doce oscilação deste balanço que
vou e venho do infinito para o infinito
onírico e fervoroso. Ah! Como sinto o
perfume dos cabelos grisalhos, entrançados na fragilidade dos meus braços! Como é suave a melodia que ainda continua
a adormecer-me a rebeldia! É como um
poente nostálgico, mas não necessariamente melancólico, tal como nos é definido pelo poeta Alberto Caeiro:
Nunca sei como é que se pode achar um
poente triste.
Só se é por um poente não ter uma ma-

drugada.
Mas se ele é um poente, como é que ele
havia de ser uma madrugada?
Não é ao acaso que cadeira de baloiço
combina com alpendre e, consequentemente, com poentes cheios de poesia.
Combina assim com abraço de amigo, demorado e ritmado, que só o coração conhece. Quando, ao longe, o mar nos convida a desnudar e o sol aquece o nosso
eterno versejar, a cadeira de baloiço combina com liberdade. E mesmo sozinha balança-se, em dias de vento, como roupa
nos estendais. É como o embalo da avó
que vai tricotando histórias sem parar.
Falar da avó é viajar pelos bolsos do seu
avental e mergulhar na culinária da sua
perene imaginação.
Certamente que a esta hora já o leitor,
menos apressado, percorreu a floresta
com o Capuchinho Vermelho, sentiu o calor do caldeirão do pobre João Ratão ou a
euforia do rebola cabacinha, rebola cabação, pum!0
Menos apressado, surge, também, o certinho do embalo da mãe que, cantando
baixinho, amamenta a criança nesse sereno vaivém, que tantos poetas evocam.
António Ramos Rosa é um deles, como
podemos ler nos versos seguintes:

Conheço a tua força, mãe, e a tua fragilidade.
Uma e outra têm a tua coragem, o teu
alento vital.
Estou contigo mãe, no teu sonho permanente na tua esperança incerta
Estou contigo na tua simplicidade e nos
teus gestos generosos.[…]
Essa ânsia de amor de toda a tua vida é
uma onda incandescente.
Com o teu amor humano e divino
quero fundir o diamante do fogo universal.
Pois bem, imbuída dessa ânsia de amar,
também eu quero fazer parte dessa onda
incandescente e generosa, capaz de manter, eternamente, o meu coração e as minhas memórias com as portas e as janelas
abertas de par em par. Contudo, perante a
situação de confinamento atual, tenho
pensado muito nas crianças, quando a
porta da casa dos avós se fecha por precaução e as histórias se perdem nos silêncios e nas ausências. Evito pensar se, porventura, a porta da casa dos avós se fecha
para sempre e as cadeiras de baloiço ficam por embalar. Ficarão, com certeza,
muitas histórias por contar e outras tantas
por escutar. Será ainda um dizer adeus às

suas ternurentas canções, aos seus saberes, sabores e emoções.
Por isso, escancaro a porta da minha infância e recordo um tempo em que na solidão de suas paredes e recantos, se fechar
os olhos e me concentrar bem, ainda ouço
o eco do sorriso de minha mãe, preso nas
memórias e ancorado nas lembranças. Lá
está ela a embalar-me, com uma voz tão
serena e tão bela!
Uma voz que balança ao vento, mas se
mantém firme durante as tempestades.
Confesso que tem sido esse embalo o meu
seguro de vida, a determinação que se incrementa nas vogais da esperança.
Eis que duas estrofes de Miguel Torga
se me afiguram como oportunas:
És e serás a faia que balança ao vento/
E não quebra nem cede!/
Se te pediu a paz do esquecimento,/
Também a força de lutar te pede!/
Respira, pois, seiva da duração,/Nos
meus pulmões até, se te cansaste;/
Mas que eu sinta bater o coração/No
peito onde em menino me embalaste.
Volto para a cadeira de baloiço que se
esvai, sinto, a cada oscilação, o pulsar do
coração no peito da minha mãe e embalo
os sonhos até ao amanhecer.

Cartão de cidadão caducado. Quando e como renovar?

D

esde março do corrente ano que, no âmbito
da pandemia da doença COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus
SARS-COV-2, o Governo português tem vindo a adotar uma
série de medidas extraordinárias, a um ritmo que, para a
maioria dos cidadãos, é difícil
de acompanhar, gerando dúvidas e confusões.
No que diz respeito à validade
do cartão de cidadão, depois de
uma primeira disposição que
previa que os cartões de cidadão caducados pudessem ser
aceites até 30 de outubro e, inclusivamente, após essa data
desde que o titular fizesse prova
do agendamento da sua renovação, no passado dia 14 de outubro uma comunicação do Con-

selho de Ministros dá conta de
que o Governo determina mais
um alargamento do referido
prazo para cartões de cidadão,
certidões, certificados emitidos
pelos serviços de registo e identificação civil, carta de condução, documentos e vistos relativos à permanência em território
nacional, bem como para licenças e autorizações.
Assim, no dia 15 de outubro
foi publicado, em Diário da República, o Decreto-Lei que determina que os cartões de cidadão expirados a partir de 24 de
fevereiro sejam agora aceites
até 31 de março de 2021, podendo estes ainda continuar a
ser aceites nos mesmos termos
após essa data, desde que o seu
titular prove que já procedeu ao
agendamento da respetiva renovação.

DELFIM COSTA
Solicitador

Voz aos Solicitadores

Sendo certo que ao abrigo
destas medidas os cartões expirados depois de 24 de fevereiro
de 2020 são aceites até 31 de
março de 2021, a verdade é
que, para todos os efeitos legais, a renovação tem que ser
feita por todos os cidadãos (nacionais ou brasileiros) portadores de Cartão de Cidadão, em

caso de: a) fim de validade - a
partir dos seis meses antes da
data de fim da validade; b) alteração de dados pessoais que
constem do cartão - fotografia,
apelidos, nomes, sexo, assinatura, filiação, nacionalidade; c)
perda, destruição, roubo ou furto; d) danificação do chip do
cartão; e) esquecimento dos códigos PIN.
A renovação do cartão de cidadão pode ser feita através da
internet ou junto dos serviços
de registo civil.
A renovação online pode ser
feita se o cartão estiver no término de validade, bem como
em casos de perda, destruição,
roubo ou furto (casos em que o
cartão a ser substituído tem de
ter prazo de validade superior a
60 dias e o novo cartão mantém
a validade do cartão a ser subs-

tituído).
Para renovar o cartão de cidadão através da internet precisa
de cumprir os seguintes requisitos: a) o cartão a renovar deve
ter sido pedido antes de 1 de
outubro de 2017; b) ter 25 anos
ou mais; c) o cartão de cidadão
deve estar válido ou estar caducado há menos de 30 dias; d)
efetuar autenticação através de
Chave Móvel Digital ativa ou
através de um cartão de cidadão
dentro da validade (com os códigos PIN e um leitor cartões).
Não é necessário renovar o
cartão caso pretenda apenas alterar a morada, que também pode ser efetuada via online.
Em caso de dúvida, poderá
sempre contar com a ajuda do
Solicitador, profissional habilitado para o aconselhar neste e
em outros assuntos.
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Monção em voluntariado
ACÇÃO DE VOLUNTARIADO no concelho do Alto Minho ajudou 218 pessoas
durante este mês de Novembro e contou com quatro voluntários.
MONÇÃO

zação periódica de campanhas
de sensibilização e a operacionalização de programas de apoio
em instituições sociais, estabelecimentos de ensino e unidades
de saúde.

| Fábio Moreira |

Neste tempo de crise pandémica,
que originam dias difíceis e
complexos, onde é necessário
elevar valores humanistas e altruístas, a equipa de voluntários
do Banco Local de Voluntariado
de Monção continua a prestar o
seu apoio junto da comunidade
monçanense, através da distribuição de produtos alimentares.
Englobado no Programa Operacional de Apoio às Pessoas
Mais Carenciadas, a decorrer entre Janeiro de 2020 e Janeiro de
2023, as tarefas dos voluntários
consistem, maioritariamente, em
fazer cabazes específicos, de
acordo com a composição de cada agregado familiar apoiado,
realizar o empacotamento dos
produtos alimentares e proceder
à respetiva entrega.
Na passada quarta-feira decorreu mais uma entrega mensal.
De manhã, estiveram presentes
as voluntárias Maria Sidalina
Vilar e Maria Elvira Balsa. À

PASSATEMPO

Cabeceiras de Basto

Feira semanal mantém-se nas próximas
duas segundas-feiras
O presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto autorizou a realização da feira semanal, nas próximas segundas-feiras, dias 30 de Novembro
e 7 de Dezembro, bem como a manutenção da venda de produtos locais pelos produtores concelhios nas bancas do mercado municipal, de terça-feira a
sábado, até ao dia 8 de Dezembro. Nestes dias, a feira semanal de Cabeceiras de Basto irá encerrar pelas 15h e, à entrada do recinto, os clientes terão à
disposição dispositivos para desinfecção das mãos.

COMUNICAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Sr. Dr. FERNANDO FRANKLIM
RIBEIRO DA SILVA SÁ MENEZES
DR

Mais uma acção de voluntariado

tarde, foi a vez de Debbie Toogood e Amílcar Pires. O programa começou por apoiar 109 pessoas, tendo sido reforçado em
50% nos meses de Maio, Junho
e Julho e, em 100%, desde o mês
de Agosto. Este mês, Novembro,
foram apoiadas 218 pessoas.
A distribuição alimentar é uma
das áreas de intervenção do Banco Local de Voluntariado de
Monção, o qual abrange a reali-

Maria Isabel Moura Gonçalves de Sá Menezes e seus
filhos, Fernando e Cátia, vêm participar o falecimento do
seu amado marido e pai, Fernando Franklim Ribeiro da
Silva Sá Menezes, ocorrido na passada segunda-feira.
A missa de sétimo dia será celebrada na próxima quarta-feira, dia 2 de Dezembro, na Igreja de São Lázaro, às
18h30.
Braga, 27 de Novembro de 2020

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.

Telef.
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ID:124391010-182 -
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106.500 €

C.E.:(B-) Excelente apartamento T3, próximo do
centro da cidade, junto a vários comércios e
serviços. O imóvel dispõe de boas áreas, vistas
desafogadas, exposição solar nascente e poente,
elevador e lugar de garagem.

ID:124391005-544 -

85.000 €

C.E.:(E) Apartamento T3 no centro da cidade, a
1min. Da Av. da Liberdade.
Apartamento em excelente estado com garagem
individual fechada.
Arrendado por 300€/mês (contrato de curta duração).

ID:124391058-7 -

110.000 €

C.E.:(F) Fantástico T2
junto ao Bragaparque.
Com varandas grandes, lareira, suite,
roupeiros embutidos, vidros duplos, elevador,
lugar de garagem.

ID:124391030-27 –

139.000 €

C.E.:(E) Excelente moradia individual T3 na Póvoa
de Lanhoso, renovada e inserida num lote de
1.100 m2. Constituída por 2 pisos, R/C e 1º andar.
Com fantásticas vistas desafogadas e próxima à
Barragem de Travassos.
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

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

PRETENDEMOS
Colaborador para distribuição
de gás ao domicílio
Carta de Condução.
Tlf. 253 605 780

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

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

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

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€
FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS

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

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

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

ARRENDA-SE
CASA
DE ACOLHIMENTO
SÉNIOR
Tem 1 vaga para senhor/a

Tlm. 932 429 685

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

TABACARIA
CENTRAL

Central de Camionagem
Braga
RECEPCIONAMOS
TODOS OS DIAS
O SEU PEQUENO ANÚNCIO

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

Correio

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

VENDE-SE OU ALUGA-SE
1.000 metros de ARMAZÉM e 1.000 metros de ESCRITÓRIO Avenida Santa Ana de Vimieiro
(próximo do Parque Industrial de Celeirós).

Para mais informações: Tlf. 253 606 830 / Tlm. 919 991 083

Tlf./Tlm.

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

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

Praceta Escola do Magistério, 34 • Telef. 253 309 500 • Fax 253 309525/6
Maximinos - 4700-236 BRAGA • E-mail: assinaturas@correiodominho.pt
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EMPILHADOR
NISSAN 2.5T

RENAULT PREMIUM
26T-340 COM GRUA

confiança e credibilidade
910 829 639

AUTOMÓVEIS | EMPILHADORES | CAMIÕES
Rua 2 Lugar da Estrada s/n. 4730-459 Vila de Prado
(junto as piscinas)
EMPILHADOR
KOMATSU 80 D

www. rolarverde.com

CANTER 3.9
COM GRUA

correiodominho.pt 27 de Novembro 2020
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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
14:54
17:30
19:08
19:59
21:00
21:40
23:01
00:09
01:31
03:07

RTP 2

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Linha da Frente
A Nossa Tarde
Portugal em Direto
O Preço Certo
Telejornal
Sexta às 9
Quem Quer Ser Milionário
Alta Pressão
Ensaia Comigo - Best Of
Eléctrico
Rainhas: Virgem e Mártir
O Sábio

18:52
19:07
19:29
19:41
19:53
20:04
20:13
20:20
20:30
20:37
21:30
22:04
22:14
23:57

Radar Xs
Casa
Os Vizinhos Piratas
Atchoo
Ao Resgate da Selva
Tufão
Não-Não
Os Nuvinhas
Banda Zig Zag
Sufragistas
Jornal 2
Folha de Sala
Uma Mulher de Coragem
Viajo Porque Preciso,
Volto Porque te Amo
01:06 A Rede
01:36 Sociedade Civil
02:34 Euronews

SIC

TVI

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

Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Rainha das Flores
Júlia
Viver a Vida
Êta Mundo Bom!
Jornal da Noite
Nazaré
Terra Brava
Totalmente Demais
A Definir
Investigação Criminal:
Los Angeles
03:15 Volante

06:00
06:30
10:14
13:00
14:50
16:00
18:15
19:15
19:57
21:45
00:00
02:00
02:30

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
Big Brother - A Revolução
A Outra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 – deslocar; golpear. 2 - louro; insulto. 3 - esposa; argola. 4 - ajunte; anfiteatro. 5 - agora; enganar. 6 - criminosa; laça; céu. 7 - paragem; para. 8 - raivoso; dono. 9 - contente;
admirar. 10 - âmago; agravara. 11 - pasta; cortinas.
VERTICAIS: 1 – papaia; dinheiro. 2 - inteira; angelim. 3 - doação;
gordos. 4 - lavoura; junto. 5 - completo; costado. 6 - então; mesmo; suspiro. 7 - ninharia; va-cilantes. 8 - peixinho; afugenta.
9 - púcaro; articulado. 10 - convidara; pira. 11 - esmagar; estros.
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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

Sudoku
1

7

3

6

FARMÁCIAS
AMARES
MERCADO T. 253 377 760

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

R. do Mercado Municipal

Praça da República, 398

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
OLIVEIRA T. 253 802 420

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
ALBARELOS T. 253 498 123

ARCOS DE VALDEVEZ
TORRES T. 258 529 150

PONTE DE LIMA
DA VILA T. 258 948 251

R. José Ribeiro Vieira de Castro, 368

Av. Dr. Jose Osvaldo Laranjeira Rod Gomes

Av. António Feijó, Loja M

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CENTRAL T. 252 323 214

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
NELSINA T. 258 822 235

Praça Dona Maria II, 1406

Praça Conselheiro Silva Torres

Praça da República, 3-5

GUIMARÃES
NOGUEIRA T. 252 310 607

MELGAÇO
VALE DO MOURO T. 251 403 312

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 94

BRAGA
CENTRAL T. 253 262 755
Rua dos Capelistas, 34

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

PÓVOA DE LANHOSO
MILÉNIO T. 253 635 800
Ponte de Pereiros, 60

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

Av. Mal. Humberto Delgado, 87

Rua Dr. Augusto César Esteves, 213

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
SÃO PEDRO T. 251 648 094

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Bairro São Pedro Lote 18
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Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - mudar; picar. 2 - amarelo; aca. 3 - madama; anel. 4 - ada; arena. 5 - ou; atabucar.
6 - re; ata; ar. 7 - paradela; al. 8 - irado; amo. 9 - ledo; adorar. 10 - imo; piorara. 11 - massa; salas.
Verticais: 1 – mamão; pilim. 2 - uma; urarema. 3 - dada; erados. 4 - arada; ado. 5 - rematado; pa.
6 - la; ate; ai. 7 - po; abalados. 8 - aru; amora. 9 - caneca; oral. 10 - acenara; ara. 11 - ralar; liras.
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MINHA
1º VEZ
em Braga
Gabriela cravo
e canela
25 anos boa
como o milho.

SOGRA E NORA

Colombiana

Pela primeira vez
em Braga, só aqui você
tem os 3 pratinhos.
Somos elegantes e peludas

Peludinha, Peito XL,
simpática e meiga.
Atendo sem pressas.
Oral profundo gostoso,
69 + acessórios.

910 874 935

964 131 762

Novidade em braga

Luana

2 amigas muito meigas
e simpáticas
Atendem sem pressas
Oral gostoso, 69,
com acessórios

das 8 às 19 horas

918 595 077

913 639 564

Venezeluana

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.

911 197 291
969 080 576

Cabritinha
de volta
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Loirinha, bom traseiro, meiga,
simpática atendo
sem pressas, oral guloso,
69 delirante + acessórios.
Espero por ti

912 223 724

911 154 153

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

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

Sorteio 94/2020

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

Insólito

'Mogli da vida real' alvo de
bullying por viver na selva com
os animais e não falar
Chama-se Ellie, tem 21 anos e está a dar que
falar em todo o mundo depois de ser estrela
no documentário ‘Born Different’ (em
português, ‘Nascido Diferente’), da
AfrimaxTV. Este jovem, de 21 anos, vive no
Ruanda e está a ser apelidado de Mogli da
vida real.
No vídeo, a mãe de Ellie mostra-se

destroçada por os outros meninos da aldeia
fazerem bullying com o filho, chamando-lhe
"macaco" e "símio". Ellie não fala, recusa
comer a comida preparada pela mãe e
prefere comer plantas e frutos das árvores.
"Não gosta de comida preparada, prefere
comer bananas. Ele não sabe nada, não
consegue fazer nada", lamenta a mãe, que
pede ajuda para melhorar as condições de
vida da família e para Ellie ter o apoio que
necessita.

Sorteio 95/2020

7 14 15 18 42
+3
Quinta 26/11/20

Sorteio 48/2020

Shantal
Monique
Modelo acordou com
a motivação em alta e
decidiu espalhar
“energia positiva”
pelo mundo. “Amor,
aprendizagem,
compaixão e
comprometimento
são importantes
neste momento”,
destacou. A foto
ousada também faz
parte do cardápio...

1.º Prémio

20.700

2.º Prémio 46.041
3.º Prémio 15.619

25.109
Terminação 0
Série sorteada 5.ª
4.º Prémio

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
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Braga

Detido por posse
de arma ilegal
A PSP deteve ontem, pelas 10h25,
em Braga, um homem, de 41 anosa
de idade, por posse ilegal de arma.
A detenção ocorreu no âmbito de
um processo de violência
doméstica, no cumprimento de um
mandado de busca domiciliária. Na
residência foi encontrado um
bastão extensível e quatro
munições.
O detido foi presente no Tribunal
Judicial de Braga..

Famalicão

Tráfico de droga
Ontem, pelas 12 horas, na Rua
Castela, Vila Nova de Famalicão, a
PSP deteve um cidadão de 47 de
idade, por tráfico de droga. O
detido tinha na sua posse heroína
suficiente para 51 doses, que lhe foi
apreendida, bem como a quantia de
9,36 euros.O detido foi presente no
Tribunal Judicial de Guimarães.

Joane

GNR recupera
material furtado
Elementos do Posto Territorial de
Joane da GNR recuperaram quartafeira,diverso material furtado na
freguesia de Castelões.
No seguimento de uma denúncia
por furto, os militares realizaram diligências que culminaram na identificação do suspeito e na localização
do material furtado, nomeadamente ferramentas e garrafas de bebidas
alcoólicas, que será restituído ao seu
proprietário.
Um homem, de 31 anos, foi constituído arguido e os factos remetidos
ao Tribunal Judicial de Vila Nova de
Fama

Covid-19

Póvoa de Lanhoso

Surto no Lar da Misericórdia
de Fão afecta 65 pessoas

Campanha ‘Póvoa de Natal’ visa
incentivar compras no comércio local

O surto de covid-19 detectado na Estrutura Residencial para Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Fão afecta 65 pessoas, adiantou ontem a Câmara Municipal de Esposende. Em comunicado, a autarquia esclareceu que foram detectados 49 utentes infectados e 16 profissionais.
O presidente da Câmara Municipal, Benjamim Pereira, assegurou que “estão a ser tomadas
todas as medidas necessárias”, entre as quais o alojamento de sete idosos “por forma a descongestionar os serviços da instituição”.
Para aquele alojamento, a Comissão Municipal de Proteção Civil de Esposende activou uma
das cinco Zonas de Concentração de Apoio à População disponíveis no concelho, onde foram
acomodados os utentes.
A Câmara Municipal de Esposende, através da Comissão Municipal de Protecção Civil e em
contacto com a autoridade de saúde, está a acompanhar a situação, disponibilizando, para o
efeito, todos os meios técnicos e humanos disponíveis. A autarquia garante ainda que “será
dado conhecimento público da situação, sempre que assim se justifique”.
“Felizmente estamos muito bem preparados desde a primeira hora e estamos a abordar com
serenidade a questão. Vamos informar a comunidade para que não haja informações incorretas a correr e para que as famílias dos utentes possam estar informadas e descansadas”,
afirmou Benjamim Pereira.

A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso promove, entre os dias 5
de Dezembro e 3 de Janeiro, a campanha de apoio ao comércio local
'Póvoa de Natal'.
Os proprietários dos estabelecimentos de comércio local que até à
data não tenham sido contactados pelas equipas do Município da
Póvoa de Lanhoso para formularem a adesão a esta campanha, deverão fazê-lo, em caso de interesse, consultando o regulamento e a
ficha de adesão no sítio internet www.povoadelanhoso.pt.
A inscrição deve ser enviada via email para cultura@mun-planhoso.pt ou entregue no Posto de Turismo, de terça a sábado, das 10h00
às 13h00 e das 14h30 às 18h00, até 3 de Dezembro.
A campanha ‘Póvoa de Natal’ visa incentivar a aquisição de produtos
no comércio local, contribuindo para a melhoria das estruturas económicas concelhias e para a preservação do emprego.
A medida decorre da classificação do concelho da Póvoa de Lanhoso
como território de risco extremo para a propagação da covid-19 , na
sequência da renovação do estado de emergência.
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Campanha

Câmara de Guimarães distribui
máscaras pelas escolas do concelho
A Câmara Municipal de Guimarães
está a proceder à distribuição de
máscaras em todas as escolas do
concelho, reforçando esta medida
que visa a protecção dos jovens vimaranenses no âmbito da atual
pandemia. No total serão distribuídas mais de 20 mil máscaras,
devidamente identificadas pelos
respectivos agrupamentos escolares.
Na mensagem dirigida às crianças
e jovens, Domingos Bragança,
presidente da Câmara Municipal,
vinca “tempos difíceis” que “exigem de nós comportamentos de cidadania” e que “nos protejamos e que protejamos os outros”. O autarca alerta para o risco de contágio e o dever de cada um em cumprir as medidas
de prevenção.

O SEU PARCEIRO DE INVESTIMENTO

Rua de Santa Margarida, n.º 33
4710-306 BRAGA
Tllm.916 638 614
www.eagleperspective.pt
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PRODUTOS DA SEMANA
DE 26 DE NOVEMBRO
A 2 DE DEZEMBRO
NOVILHO BIFE DA VAZIA .....................................9.98€/KG

LOMAR - BRAGA
JUNTOS PELO MELHOR E MAIS BARATO

FRANGO PERNA C/OSSO ................................... 1.48€/KG
ROBALO DE VIVEIRO 200 A 600GR.................... 5.39€/KG
FIAMBRE DA PÁ SALSICHARIA LIMIANA.............4.99€/KG
QUEIJO FLAMENGO BARRA VALFORMOSO.........4.99€/KG

