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VISITBRAGA RENOVA CONTEÚDOS A PENSAR EM 2021
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Destaque

Braga e Viana registam
diminuição de novos casos

COVID-19

NO DISTRITO de Braga registou-se um descréscimo de 29% entre a terceira
e última semana de Novembro. Em Viana o descréscimo é de 14%.
COVID-19

| Redacção/Lusa |

Braga e Viana do Castelo estão
entre os quatro distritos do Norte
onde diminuiram o número de
novos casos de infecção entre a
terceira e a última semana de
Novembro.
Dos seis distritos abrangidos
pela Administração Regional de
Saúde do Norte, cinco contabilizaram, entre a terceira e última
semana de Novembro, um decréscimo do número de novos
casos de infecção, sendo que
apenas o distrito de Vila Real registou um aumento. Além de
Braga e Viana também Bragança, Porto e Aveito registaram
uma diminuição de novos casos.
O distrito que mais se destaca
no relatório é o de Bragança, que
registou uma diminuição de
39% do número de novos casos
de infecção, passando de 611
novos casos na segunda semana
para 372 na última semana de

303,846
PORTUGAL

223,446 (+2,569)

+ 3,284 NOVOS CASOS

75,755 (+747)

O Governo Regional da Galiza
decidiu que toda a comunidade
vai estar em confinamento entre
as 12:01 de amanhã e a mesma
hora de quarta-feira, dia 9, para
restringir a mobilidade com território português. Segundo fontes do executivo galego, esta decisão é adoptada porque o
comité clínico considera prioritário restringir a mobilidade com
Portugal, dada a alta incidência
de casos de Covid-19 em território português.

30426

Novembro. Sucede-se o distrito
de Braga, cujo decréscimo se fixa agora nos 29% (passando de
8.033 novos casos para 5.703) e
onde apenas o concelho de Esposende contraria esta tendência, ao registar um aumento de
29% do número de novos casos
de infecção.

Viana do Castelo contabiliza
uma diminuição de 14% (passando de 790 novos casos para
676). Apesar do decréscimo de
novos casos reportados a Norte,
o distrito de Vila Real continua a
registar um crescimento de 23%,
tendo passado de 1.013 novos
casos de infecção para 1.251.

CASOS ACTIVOS

País
Galiza confina
para evitar viagens
a Portugal

CENTRO

Esposende é o único concelho a contrariar a tendência do distrito
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Para um Natal mais seguro

Vieira do Minho oferece teste a emigrantes
no dia da chegada ao concelho
COVID-19

| Redacção/Lusa |

Para proporcionar “um Natal
mais seguro” a câmara de Vieira
do Minho vai disponibilizar gratuitamente aos emigrantes que
regressem ao concelho a realização de um teste para detecção do
novo coronavírus.
Em comunicado na sua página
da internet, a autarquia explica
que “vai oferecer a possibilidade
de testar gratuitamente, com testes de antigénio (com zaragatoa), todos os emigrantes que o
solicitem no dia da chegada” a
Vieira do Minho, concelho actualmente considerado de risco
extremamente elevado.
“Considerando o actual estado
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Vieira do Minho vai testar emigrantes

pandémico, provocado pela Covid-19, o município de Vieira do
Minho quer proporcionar aos
vieirenses e aos nossos emigran-

tes um Natal mais seguro”, lê-se.
As marcações dos testes devem
ser feitas através do Serviço Municipal de Protecção Civil.

1,493,921

44,737,107

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

14,152,104 277,738 5,520,299 25,719
9,531,109 138,627 424,580 8,944
6,396,754 173,979 566,277 8,318
2,347,401 41,053 475,999 2,300
2,230,571 53,506 2,013,036 3,605

Mundo
Brasil cai 5,8% este ano, mas cresce 2,8% em 2021
O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse que o impacto da pandemia
no Brasil deve fazer a economia contrair-se 5,8% este ano e recuperar para crescer 2,8% em 2021. De acordo com a análise da economia brasileira,
os peritos dizem que “a economia caiu 7% na primeira metade de 2020,
com o desemprego a subir para os 14,4% em Setembro”.
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VisitBraga renova conteúdos para
relançar sector do turismo em 2021

PORTAL dá a conhecer o melhor que Braga tem através de uma panóplia de conteúdos que permite aos turistas prepararem
antecipadamente a sua viagem. Foram ainda lançadas duas novas aplicações para dispositivos móveis.
TURISMO

| Paula Maia |

É já a pensar na retoma do turismo em 2021 que o Município de
Braga, em parceria com a Associação Comercial de Braga, relançou o portal VisitBraga.travel, além de uma nova aplicação
para dispositivos móveis.
Lançado em 2018, o portal
apresenta-se agora com dezenas
de novos conteúdos em diferentes áreas como a história, o alojamento, a restauração, os pontos de visita, o que comprar,
entre outros. Uma ferramenta
mais completa, funcional, e graficamente mais atractiva que
permite ao turista preparar a sua
viagem mesmo antes de chegar à
cidade, escolhendo o alojamento, reservado e comprando actividades para fazer durante a sua
visita. Os turistas têm ainda a
possibilidade de adicionaram
aos favoritos os seus espaços de
interesse para consultarem a
qualquer momento.
Já a aplicação móvel pode ser
descarregada na Google Play e
na Apple Store e mantém a identidade gráfica e o interface do
website.
Neste portal, o visitante é atraído para a história de dois mil
anos da Bracara Augusta (Replay), mas apresentando-a também como uma cidade do futuro,
uma cidade jovem, contemporânea e empreendedora (Play).
Passível ainda de melhoramentos, o vereador do Turismo da
câmara de Braga assumiu que
esta é uma ferramenta crucial
para o município se preparar da
melhor forma para 2021, “ano
que esperamos que seja de relançamento do turismo mundial,
europeu, nacional, mas também
do turismo de Braga, voltando
àqueles que foram os números
extraordinários que tivemos em
2019 e que estávamos a verificar
também no início de 2020, na
ordem dos 12% comparativa-

DR

Município e ACB unem esforços para relançar um sector de crucial importância para o concelho

§nota
Outras ferramentas
Passaporte dá direito
a descontos em vários
locais turísticos
Além do relançamento do portal,
foram ainda apresentadas duas novas publicações da marca visitBraga, nomeadamente uma brochura
que nos remete para a história da
cidade (Replay), assim como a sua
contemporaneidade (Play), um mapa da cidade com os principais pontos de visita e um passaporte que
permitirá aos turistas viajar pelos
locais mais emblemáticos.
Com um custo de cinco euros, o
passaporte permitirá aos turistas
aceder a um conjunto de descontos
em museus, na restauração, hotelaria, e comerciais e ainda a oferta de
duas viagens gratuitas nos TUB. As
publicações estarão disponíveis para leitu- ra no VisitBraga, podendo
ainda ser levantadas no Posto de
Turismo, estando disponíveis em
português, inglês, francês e espanhol.

mente ao mesmo período do ano
anterior, substancialmente superior à média nacional”.
Classificando esta como uma
aplicação “muito intuitiva”, Altino Bessa não tem dúvidas de
que será “uma das mais modernas e mais úteis que existem em
Portugal”, situando-se ao nível
das aplicações de qualquer cidade europeia ou mundial.
Apesar de englobar uma grande parte dos operadores dos vários sectores do turismo do concelho, o vereador frisou que todos os que estejam interessados
em ter visibilidade no portal podem fazê-lo. “Estamos a dar um
sinal claro de que Braga tem as
infraestruturas, alojamento e
força de trabalho capaz e qualificada para poder receber os turistas”, asseverou o vereador do
pelouro do Turismo com a certeza de que com o trabalho que esta a ser levado a cabo, a cidade
dos Arcebispos será uma das
principais cidades a marcar a retoma na área do turismo, caminhando para os números que a
tornaram nas cidades mais atractivas da Europa.

§destaque
Ricardo Rio

“2020 demonstrou uma grande
capacidade de resistência do concelho”
O presidente da câmara de Braga não tem dúvidas de que 2020 constituiu
um verdadeiro teste à resistência dos concelho, através dos seus agentes
económicos, e mais concretamente, aos que estão ligados ao sector do turismo que, apesar das circunstâncias, “conseguiram ser os que, no panorama
nacional, sofrerem um menor impacto - ainda que significativo - naquilo
que são os seus volumes de facturação e capacidade de atracção de turistas”.
Ricardo Rio diz que os números falam por si, sendo que Braga continua a ser
um dos “ destinos preferidos” dos turistas nacionais e estrangeiros.
Apesar das quebras rondarem os 60% relativamente a resultados históricos
de 2019, Ricardo Rio diz que este são números que decorreram “sem que
Braga tivesse um único evento durante 2020”, desde ao mais consagrados
como a Semana Santa, Braga Romana, o São João, até à actividades de cariz
cultural, desportivo, e lúdico e científico.
“Mesmo com o esvaziamento das dinâmicas que a cidade foi construindo ao
longo dos últimos anos, conseguimos atingir estes números que estão associados ao cariz estrutural de atractividade da cidade em função dos recursos
patrimoniais, da sua capacidade de acolhimento, da dimensão paisagística
e natural, garantias de maior sucesso e atractividade no futuro”.
O autarca de Braga sublinhou também a ideia de que as entidades locais
não esperaram que a pandemia terminasse.
“Durante este ano trabalhamos muito na pomoção da cidade, a nível nacional e internacional, da forma mais diversificada e arrojada possível”, remata.
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Braga no top cinco dos destinos com menos
quebras de facturação e de turistas

DIRECTOR-GERAL da associação comercial elogia a capacidade de adaptação e resiliência dos operadores e diz que a pandemia
não impediu que os responsáveis continuassem a trabalhar para que a retoma seja mais rápida do que em outros destinos.
§dados

TURISMO

| Paula Maia |

Apesar das fortes restrições impostas pelo Covid-19 que gerou
quebras na afluência de turistas,
Braga posiciona-se no ‘top’ cinco dos destinos onde se registou
menos quebras ao nível de visitaantes e na facturação. Os dados foram avançados pelo director-geral da Associação Comercial de Braga que elogiou a resiliência e capacidade de adaptação dos operadores do sector do
turismo, assim como o “bom trabalho” levado a cabo ao nível da
promoção do território pelo município, a associação comercial e
outras entidades.
Apesar de ficar aquém dos números alcançados em 2019, onde Braga atingiu a fasquia máxima das 640 mil dormidas, acima
da média nacional, Rui Marques
assegura que a cidade dos Arcebispos foi das que, no panorama
nacional, registou menos quebras neste campo, com uma redução de 56,5% nos primeiros
nove meses de 2020.
O dirigente não tem dúvidas de
que a renovação do portal VisitBraga será uma ferramenta fundamental para ajudar a alavancar
o turismo e realça o trabalho levado a cabo nos últimos meses
na recolha, estruturação e redacção dos conteúdos que agora se
apresentam no portal. “Braga,
felizmente, tem muito activos
turísticos, mas fazia falta este
trabalho de fundo de inventaria-

Taxas
Hotéis em baixa depois
de Verão animador

DR

O número de dormidas em 2020 sofreu uma quebra de 56,5 nos primeiros nove meses de 2020

ção e estruturação, adequando os
conteúdos para a sua promoção
turística”, referiu.
O director-geral da ACB elogia
também o “alinhamento estratégico” das publicações lançadas
conjuntamente com a plataforma, referindo-se à brochura, mapa e passaporte, que permite aos
visitante embarcar numa viagem
no tempo “que se desdobra em
dois programas: um que nos
apela a vivermos o legado histórico (replay) e outro que nos
apela a vivermos o presente e o
futuro como cidade jovem e vibrante (play)”, continua.
O director-geral da ACB rego-

lll
“Não estivemos a chorar à espera que a crise passasse.
Estivemos a trabalhar, a preparar a retoma para que seja
mais rápida do que noutros destinos”.
zija-se também pelo facto das
actividades económicas serem
integradas nestas ferramentas.
“Parece-me bem que estejam
incluídas praticamente em todas
as peças de comunicação as actividades económicas que mais
directamente se relacionam com
o turismo, seja a restauração, o
alojamento, seja o comércio”,
disse Rui Marques, acrescentan-

do que o sucesso de Braga no
sector do Turismo deve-se a um
trabalho “estruturado e em rede”, que continuou mesmo em
tempo de pandemia.
“Não estivemos a chorar à espera que a crise passasse. Estivemos a trabalhar, a preparar a retoma para que seja mais rápida
do que noutros destinos”, conclui.

A taxa de ocupação hoteleira rondou os 60 por centro nos meses
de Julho de Agosto, tendo caído
para os 40 por cento logo no mês
de Setembro.
Os dados foram revelados pelo
vereador do Turismo da câmara de
Braga, sendo que, apesar de ainda
não haver dados concretos, Outubro
e Novembro terão sido meses
“bastante fracos”.
O mês de Dezembro prometia apresentar-se como uma ‘balão de oxigénio’ para o sector, sobretudo por
causa dos dois feridos nacionais
que antecedem o Natal, mas as restrições impostas pelo governo para
travar a pandemia, deitou por terra
a esperança dos operadores. Altino
Bessa adiantou que algumas unidades ainda tinham algumas reservas
que foram canceladas após a publicação das medidas de restrição.

Garantia de Ricardo Rio
Braga não terá
programa de final
de ano

A propósito das restrições que se
preveêm para o final do ano, Ricardo Rio adiantou que, à semelhança
do que se irá passar noutras cidades, Braga não terá programa de final de ano.
Publicidade
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§solidariedade
Cruz Vermelha Portuguesa

Artista Seu Jorge autografou caipira
que vai ser leiloada na internet
O artista brasileiro Seu Jorge
assinou uma caipira (viola usada na musica sertaneja do Brasil) que vai ser leiloada na
plataforma on line eSolidar
(https://www.esolidar.com/).
O leilão, organizado pela Juventude Cruz Vermelha decorre até
ao próximo dia 13.
O valor angariado no leilão será
aplicado nas respostas a dar à
população, especialmente junto
das crianças e respectivas famílias, inseridas em comunidades
mais vulneráveis. O dinheiro
DR
servirá, também, adquirir equipamentos de protecção indivi- Seu Jorge
dual no âmbito da pandemia da
Covid-19. O instrumento foi doado pela empresa APC - Instrumentos Musicais.
Seu Jorge deu voz a canções como ‘Moro no Brasil, ‘Samba Esporte Fino’ e
‘Casa do Samba 3’.

Durante o Natal

Projecto Virar a Página apoia famílias
afectadas pela pandemia da Covid-19
A associação Virar a Página está a realizar uma angariação de fundos
(crowdfunding) para ajudar as famílias afectadas pela pandemia da Covid-19 durante o Natal. O objectivo é distribuir refeições sendo expectável que
ultrapasse as 100 mil refeições entregues até ao fim do ano. “Ajudamos muitas famílias, assegurando que têm sempre a alimentação necessária e damos apoio para que possam virar a página da situação em que se encontram”, adianta a organização da campanha. Um donativo de 10 euros
equivale a apoiar uma família. A campanha insere-se no movimento solidário ‘Giving Tuesday Portugal e visa apoiar 100 famílias bracarenses. A campanha visa também evitar o desperdício alimentar. A associação integra a
GoFundMe, a maior página de angariação de fundos do mundo, com uma
comunidade de mais de 70 milhões de doadores.
Publicidade

ROSA SANTOS

Ricardo Rio e César Gomes na inauguração do Balcão Único de Palmeira

Balcão Único é mais-valia
para a população e empresas
POPULAÇÃO de Palmeira já pode usufruir de serviços de Correios, da Junta
de Freguesia e entidades públicas no Balcão Único inaugurado ontem.
PALMEIRA

| Miguel Viana |

Os presidentes da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, e da
Junta de Freguesia de Palmeira,
César Gomes, inauguraram ontem o Balcão Único daquela localidade.
Localizado nas instalações da
sede da Junta de Freguesia de
Palmeira coloca à disposição das
populações e empresas os servicos da junta de freguesia, dos
Correios e de várias outras entidades. “Esta era uma obra desejada há muito anos. No caso do
balcão dos CTT estamos a tentar
desde a década de 80 (do ano
passado) e felizmente conseguimos este ano. Vem colmatar uma
necessidade dos cidadãos de
Palmeira que tinham que ir para
a cidade e a falta dos serviços
dos CTT nos parques industriais
de Palmeira e de Adaúfe”, explicou César Gomes, presidente da
Junta de Freguesia de Palmeira.
O autarca palmeirense destacou que o balcão Único disponibiliza um atendimento específico para as empresas. “O estafeta
vem aqui, deixa o correio, faz o
que tiver a fazer e quando regressar levanta já tudo pronto,
com as facturas tiradas, e sem
perder tempo”, destacou César
Gomes.

ROSA SANTOS

Balcão Único funciona nas instalações da sede da Junta de Freguesia de Palmeira

O autarca explicou que em breve a Junta de Freguesia vai contactar as empresas dos parques
industriais de Palmeira e de
Adaúfe para dar a conhecer o
Balcão Único.
O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, frisou que o Balcão Único de Palmeira vai contribuir para o
be-estar da população. “É extremamente importante desconcentrar serviços e levar até junto das
populações aquilo que são serviços essenciaism, do dia-a-dia e
evitar as deslocações desnecessárias ao centro (da cidade), evitar constrangimentos nos serviços municipais, nos serviços da
administração central. Esta ca-

pacidade de levar estes serviços
até junto das populações pareceme uma lógica absolutamente
fundamental”, frisou Ricardo
Rio.
O autarca bracarense destacou
que estes serviços “são uma
mais-valia para a população de
Palmeira, mas também para toda
a zona envolvente”.
Entre os serviços mais procurados estão os relacionados com a
renovação do Cartão de Cidadão
e da Carta de Condução, e o
atendimento da Junta de Freguesia. O Balcão Único implicou
um investimento de cerca de 30
mil euros em obras no espaço e
na compra de material, essencialmente informático.
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lll
“É importante deixar
claro que o livro não
é de todo científico de
verdades absolutas,
nem muito menos
um manual de instruções.
É essencialmente um livro
empírico/sociológico
que reflecte sobre
provavelmente
a dimensão mais
importante
da parentalidade,
que é a predisposição
e a disponibilidade
mental”.

Isabel e Filipe
Autores

‘Educar com os
Olhos da Mente’
é apresentado
hoje na biblioteca
O LIVRO‘Educar com os Olhos da Mente’,
da autoria de Helena Isabel Rodrigues e Filipe
Azevedo, um casal cego, é apresentado, hoje,
na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva.

DR

Livro desvenda algumas das vivências e desafios da parentalidade

LITERATURA

Publicidade

| Marta Amaral Caldeira |
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‘Educar com os Olhos da Mente’ é o livro da autoria de Helena
Isabel Rodrigues e Filipe Azevedo, retrata as suas “vivências
mais marcantes” a partir da sua
condição de cegos, de casal e de
pais, revelando que tudo é possível construir, desde que seja
com base no amor. A publicação
é apresentada hoje, às 18.30 horas, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva.
“Este é um livro de alegria,
afectos, muito intimista, e uma
celebração da vida. Foram várias as razões que nos levaram a
publicar este livro, a primeira
das quais porque não existe
grande literatura sobre parentalidade exercida por duas pessoas
cegas”, indicou Filipe Azevedo,
funcionário dos Transportes Urbanos de Braga.
Quando o amor falou mais alto, Isabel e Filipe constituíram
uma família e decidiram abraçar
a parentalidade de uma forma
perfeitamente consciente e planeada, não por se considerem
“heróis”, mas porque se tratava,
na verdade, do seu projecto de
vida pessoal. São precisamente
sobre essas vivências, experiências e desafios diários que tiveram que ultrapassar, e que aceitaram com todo o entusiasmo,
que relata este livro que o casal
partilha agora com o público.
“Temos sido muitas vezes desafiados a partilhar de viva voz o
nosso testemunho pessoal e nunca quisemos fazê-lo sem algo
que suportasse de forma mais
estruturada e consolidada o relato das nossas vivências. Não po-

demos igualmente esconder o
desejo de partilhar uma história
positiva que tanto nos tem enchido a alma. Também sempre
tivemos o desejo de sensibilizar
a comunidade para as questões
mais específicas sobre a deficiência visual. Mas é uma missão que já fazemos há muitos
anos, mas que agora ganha uma
outra dimensão com este livro”,
refere o casal.
Garantem que esta não é uma
obra científica, mas sim um livro que mostra como uma família comum, embora sem visão,
aceitou o desafio de educar uma
filha com os olhos da mente.
Na publicação, Isabel e Filipe
contam as estratégias que adoptaram para os desafios constantes, desde os cuidados básicos
como o banho, a alimentação, a
administração de medicamentos,
o andar na rua, o brincar e a socialização. São informações
úteis sobre a deficiência visual,
as suas ideias mestras sobre a
parentalidade, os momentos
mais marcantes destes últimos
anos, o núcleo duro de amigos e
família, em suma, um conjunto
de revelações intimistas que nos
dão a conhecer as estradas que
palmilharam até chegarem a este
lugar inclusivo e feliz, onde não
conseguem conter a alegria, o
afecto e o prazer transbordante
por tudo aquilo que viveram até
hoje e a profunda gratidão por
por serem pais de Mara Sofia.
“Este é, essencialmente, um livro empírico/sociológico que reflecte sobre a dimensão provavelmente mais importante da
parentalidade - que é a predisposição e a disponibilidade mental”, destaca.
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Produtos de Esposende com selo de origem
PRODUTOS DE ESPOSENDE é a marca com selo de origem que vai ajudar na promoção dos produtos locais mais característicos
do concelho. Aumentar o consumo e ajudar no escoamento de produções são os principais objectivos da marca.
ESPOSENDE
| Redacção |

Os produtos produzidos no concelho vão poder integrar a marca
‘Produtos de Esposende’ e vão
ter selo de origem.
A marca enquadra-se no Programa de Incentivo à Produção e
Consumo de Produtos Endógenos da Câmara Municipal de Esposende.
“Esta nova marca Produtos de
Esposende, fará parte do novo
conceito promocional e de divulgação, que valorizará os produtos com origem no concelho
de Esposende, identificados,
através de um selo criado para o
efeito”, revelou a autarquia es-

posendense em comunicado.
A edilidade acrescenta que a
gastronomia local “representa
um dos mais importantes atractivos turísticos de Esposende”, fazendo com que o concelho seja
considerado como “um destino
de referência”.
A promoção dos produtos locais é uma das apostas do município de Esposende que, para o
efeito, criou o programa ‘ESLocal’, de forma a estimular a produção e consumo dos produtos
locais. “Um dos desígnios do
programa é implementar o conceito de quilómetro zero, o qual
promove a proximidade entre a
produção e o consumo, de forma
a que, a distância entre esses

DR

Produtos locais de Esposende vão ter selo de origem

dois elementos seja reduzida a
zero, aumentando o consumo e o
escoamento dos produtos endógenos. Desta forma estaremos a
apoiar os produtores locais
(agricultores, pescadores, pastelarias, artesanato, entre outros),
incentivando-os a cuidar da sua
profissão como um negócio”,
declarou a Câmara Municipal de
Esposende.
O programa incentiva ainda ao
comércio justo, ao desperdício
zero, ao consumo sustentável, à
redução da pegada ecológica e à
educação alimentar. O município conta com a colaboração das
associações de agricultores, pescadores e comerciantes do concelho.
Publicidade

Teatro Gil Vicente

Programação variada em Dezembro
BARCELOS

| Redacção/Lusa |

O Teatro Gil Vicente apresentou uma programação variada para o mês de Dezembro. Nos dias 4, 9, 10 e 11 as portas
abrem-se para o Cíclo de Jovens Fadistas.
Em palco estarão Rita Sá, Mário Bruno,
Joana Lopes e Marina Abreu.
No dia 13 a Companhia de Teatro de
Braga apresenta a peça ‘Os Músicos de
Bremen’ e no dia 18, o espectáculo ‘Calí-

gula’.
O teatro infantil está em destaque nos
dias 19 e 20, com as peças ‘O Príncipe
Nabo’ (dia 19) e Bebeethoven’ (dia 20).
O cinema ganha espaço nas ‘Extensões
da 28.ª edição do Festival Best of Curtas’,
no dia 15 e no dia 29 com ‘O Dia Mais
Curto Novas Curtas Portuguesas’.
As crianças podem assistir ao ‘Curtinhas para Todos’, no dia 29, às 15 horas.
No dia 18, a Biblioteca Municipal recebe o espectáculo ‘Stereoboy’.

§Montalegre
Nas festas da Matança do Porco

Autarca apela ao número mínimo de presenças
O presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Orlando Alves, apelou ontem aos munícipes
que se restrinjam ao número mínimo de presenças na Festa da Matança do Porco. A intenção é
conter a pandemia causada pela Covid-19.
Num comunicado emitido ontem, o autarca montalegrense refere que “está provado, e disso já temos consequências muito nefastas, que é nos ajuntamentos familiares e na interacção social que
os focos de propagação do vírus se multiplicam, pelo que, tendo em vista a mobilização da família barrosã para pôr-lhe fim, permito-me sugerir aos barrosões que restrinjam a festa da 'matança
do porco' ao número mínimo de presenças, por forma a pôr-se fim a tão desastrada calamidade”.
A matança do porco é uma das tradições mais enraizada na cultura transmontana, juntando, em
alguns casos, largas centenas de pessoas. De acordo com o boletim epidemiológico do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Alto Tâmega e Barroso, Montalegre registava na terça-feira
74 casos activos de infecção pelo novo coronavírus. Desde o início da pandemia o concelho contabiliza 167 casos positivos e dois óbitos.
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Famalicão

Município com orçamento recorde em 2021
ORÇAMENTO da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão em 2021 é de 136,5 ME. Despesas da área social atingem 26 ME,
apesar da redução das receitas fiscais. Freguesias recebem mais 10% de transferências livres.
VILA NOVA DE FAMALICÃO
| José Paulo Silva |

A vereação da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
aprovou ontem, por maioria, o
plano de actividades e o orçamento para 2021. O maior orçamento de sempre do Município
famalicense ascende a 136,5 milhões de euros, com uma fatia de
26 milhões inscrita no “envelope
social”, justificado com a necessidade de maior intervenção no
actual quadro de pandemia.
“O plano de actividades e orçamento para 2021 é necessariamente direccionado para a área
social e por isso também aberto
à realidade que se vier a impor
aos dias”, justifica o presidente
da Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, Paulo Cunha, garantindo que a autarquia

responderá ao “agravamento da
emergência social e sanitária em
que vivemos”.
No próximo ano, a Câmara
Municipal de Famalicão reforçará as transferências livres para as
freguesias em 10%, de forma a
ajudá-las “a fazer face às exigências sociais das suas comunidades”. ( ver caixa)
No final da reunião extraordinária do executivo municipal,
Paulo Cunha declarou que a
“grande ambição” em 2021 é
conciliar o aumento das despesas sociais, mantendo o cumprimento dos principais objectivos
do mandato. Assim sendo, a Câmara assegurará o actual nível
de investimento, não adiando
projectos que beneficiam de financiamento da União Europeia.
Referindo-se, entre outras, às
obras na Praça D. Maria II e do

+ mais
Freguesias/Associa: 17 ME
Água e saneamento: 5ME
Reabiitação urbana: 8 ME
Reabilitação escolar: 4 ME
Mobilidade:
7,3 ME
Rede viária:
5 ME
DR

Câmara de Famalicão aprovou ontem plano de actividades e orçamento

Mercado Municipal, o edil alegou que as mesmas não poderiam ser adiadas, sob pena de o
Município perder acesso a financiamento comunitário, que representa, nesta altura, “o grande
contribuite” do orçamento municipal.

No próximo ano, as receitas
fiscais da autarquia vão diminuir, com destaque para o IRS,
IMI e derrama.
A taxa de participação no IRS
passa de 5 para 4,5%, no IMI a
redução da respectiva taxa é
alargada a todas as famílias com

filhos e a isenção de derrama
abrange empresas com facturação até 250 mil euros/ano.
O orçamento da Câmara Municipal de Famalicão para o último
ano do actual mandato autárquico, que teve os votos contra dos
vereadores do Partido Socialista,
representa um acréscimo de 25
milhões de euros relativamente
ao programado em receitas e
despesas no corrente ano.

Publicidade

Com críticas ao Governo

Paulo Cunha promete para mais
tarde “fazer as contas” da pandemia
VILA NOVA DE FAMALICÃO
| José Paulo Silva |

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

geral@reciclybraga.pt

www.reciclybraga.pt

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

+351 253 286 434
+351 916 609 708

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
ainda não contabilizou os custos
acrescidos que a autarquia tem
vindo a assumir com a prevenção e combate à pandemia covid-19, garantindo que “mais
tarde haveremos de fazer as contas”.
Paulo Cunha alega que “não
tem sobrado tempo para contabilizar os custos com a pandemia”,
ao mesmo tempo que aponta “a
quebra de confiança” com o poder central” motivada pelo “incumprimento” do compromisso
de compensar os municípios de
despesas por estes assumidas para enfrentar a covid-19, nomeadamente ao nível da saúde pública.
O edil social democrata exemplicou que a Câmara Municipal
avançou com a testagem à covid-19 de funcionários dos lares
de terceira idade do concelho,

DR

Paulo Cunha

com a promessa do Governo de
que seria aberta uma linha de financiamento para ressarcir as
autarquias desses custos, o que
não aconteceu até ao momento.
“A quebra desses compromissos é um mau sinal”, entende o
autarca famalicense.
Mais preocupado está Paulo
Cunha com a expressão da pan-

demia no concelho, colocado no
grupo dos cinco com maior incidência de casos.
“É um factor de enorme preocupação”, confessou o presidente da Câmara Municipal, no final
da reunião de ontem da vereação”, embora registe uma “tendência de redução” da taxa de
incidência da covid-19, uma vez
os casos apurados nos últimos
sete dias estão abaixo dos da semana anterior. “Estamos ligeiramente acima dos 100 casos por
dia, mas já tivemos 300”, precisou o autarca, que voltou a reclamar informação das autoridades
de saúde sobre as causas das infecções pelo novo coronavírus,
que estão acima da incidência
em concelhos vizinhos.
“Não encontro causas que expliquem as diferenças para territórios de proximidade. Os meus
concidadãos não são menos
cumpridores do que os de outros
concelhos. São muito escrupulosos no cumprimento das regras”,
disse.
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Guimarães

No Natal de Guimarães há uma magia
que se vê e que se sente
EM GUIMARÃES CIDADE NATAL há iluminações e concertos, mas há também “árvores solidárias” e produtos do comércio local
à distância de um clique na plataforma ‘Proximcity’, tudo “por uma magia que se vê e que se sente”.
§programa

GUIMARÃES

| Teresa Marques Costa |

A pandemia obrigou a ajustar,
mas não apaga a magia do Natal
em Guimarães que, este ano, reforça ainda mais a marca social
e de inclusão de uma cidade que
preserva o foco cultural.
O programa ‘Guimarães cidade
Natal’ foi ontem apresentado
sob o mote ‘Aqui há uma magia
que se vê e que se sente’ e com a
garantia de “a magia é para todos” O presidente da Câmara
Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, e a vice-presidente, que tem a tutela da Cultura e da Educação, Adelina Pinto,
estiveram na apresentação do
programa que envolve os vários
pelouros municipais e muitos
parceiros locais.
Domingos Bragança explicou
que “é um programa que pretende ser inclusivo e ter as marcas
identitárias de Guimarães”, a começar pela marca cultural, mas
também a marca social, e neste
tempo de pandemia, a marca
económica.
A marca social está em “pintar
o Natal de alguém” uma iniciativa que consiste em colocar, em
diferentes pontos da cidade, seis
árvores solidárias onde podem
ser depositados alimentos, roupa, livros e brinquedos que vão
ser entregues a seis instituições
de apoio social do concelho.
Mas este não é o único apoio
social que o Município de Guimarães reservou para este Natal.
Ontem, o presidente da Câmara
anunciou que “a Câmara disponibilizará os meios financeiros
necessários” para compor cabazes para famílias do concelho
que estejam a passar dificuldades, agravadas pela pandemia.
A sinalização das famílias
compete às comissões sociais inter-freguesias.
Outra medida passa pelo quiosque ‘proximcity’ e é direccionada para o comércio local.
O município disponibiliza esta
plataforma para quem quiser fa-

Património da UNESCO
“As paragens onde o
tempo habita”

ROSA SANTOS

Programa de Guimarães para a quadra natalícia foi ontem apresentado

§iniciativas
Árvores solidárias

Seis artistas pintam ‘O Natal de alguém’
mas todos podem ser solidários
Para ‘pintar o Natal de alguém - árvores solidárias’ foram convidados seis artistas plásticos vimaranenses: André Pinto; Pepe Garcia; Maria Terra; Délia
Carvalho, Rita Pinheiro e Vasco Carneiro.
As árvores solidárias com caixas para a recolha de alimentos, roupa, livros e
brinquedos serão colocadas no Largo da Misericórdia; Largo Cónego José
Maria Gomes, Largo Navarros de Andrade; Largo Condessa Mumadona, Avenida de Londres e Avenida D. João IV.
Os bens revertem para as instituições Refood; Fraterna; Centro Juvenil de S.
José; Associação de Apoio à Criança; Associação para o Desenvolvimento das
Comunidades Locais e Lar de Santa Estefânia.

Na página de Facebook do Município

Utentes e colaboradores de instituições
cantam música de Natal original
Utentes e colaboradores de instituições sociais do concelho de Guimarães
vão cantar uma música de Natal original que será divulgada no decorrer de
Dezembro.
Esta música irá acompanhar os depoimentos e mensagens de Natal que o
Município de Guimarães vai divulgar, ao longo de vários dias, através da sua
página oficial de Facebook, numa iniciativa designada “Natal para ti” que integra o programa “Guimarães cidade Natal” que ontem foi dado a conhecer
com o mote “Aqui há uma magia que se vê e que se sente”.

zer, online, as suas compras de
Natal, e vai atribuir vouchers,
num montante global de 40 mil
euros, para serem gastos através
do quiosque, e outro tanto para
as entregas das compras ali realizadas.
O Município emprega assim
mais do dobro da verba investida na festa de passagem de ano
do ano passado.
Outra medida que combina a
dinamização do comércio local
com a sustentabilidade ambiental é a atribuição de um bilhete,
de acordo com o valor das compras efectuada, que habilita a um
sorteio, no Dia de Reis, em que o
Município vai oferecer dez bicicletas eléctricas.
São bicicletas adequadas para
cinco faixas etárias.
“O objectivo é que estes prémios conduzam às boas práticas” afirma o edil vimaranense.
A vice-presidente da Câmara
realça a importãncia de devolver
o espírito de Natal aos vimaranenses. “Com actividades diferentes vamos tentar chegar aos
mesmo resultado que é viver intensamente o Natal” reforça
Adelina Pinto.

O programa ‘Guimarães cidade Natal’, que decorre entre 4 de Dezembro e 2 de Janeiro de 2021, integra
as comemorações do 19.º aniversário da inclusão do centro histórico
na lista do Património Mundial da
UNESCO.
Neste âmbito, de 13 de Dezembro
a 31 de Março, repete-se a intervenção urbana ‘As paragens onde
o tempo habita’.
Ao todo, 17 abrigos de autocarro
da cidade vão ganhar outra cor
pela mão de estudantes da Escola
de Arquitectura da Universidade
do Minho sob o tema ‘Bairro C’.

‘Natal à janela’
Trio eléctrico leva
música aos lares
‘Natal à janela’ é uma iniciativa
que irá ao encontro dos que se encontram em estruturas de acolhimento residencial no concelho
de Guimarães.
Um trio eléctrico - composto pelos
artistas Zé Amaro, 4Man, José Malhoa e Marco Génio - irá deslocar-se
às instituições para proporcionar
momentos musicais.
Esta iniciativa envolve o Município
de Guimarães, a Associação para o
Desenvolvimento das Comunidades
Locais, o Destacamento Territorial
da GNR de Guimarães e o Centro
Social da Irmandade de S. Torcato.

Inovação
Moda divulga Guimarães
Marca
Para 12 de Dezembro, está agendado o ‘Fashion Film Festival’ que será
emitido em streaming, incluindo
um desfile de jovens criadores
e um desfile & showcase no âmbito
do projecto Guimarães Marca.
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Viana do Castelo

Programação de Natal “possível” com
apelo “à responsabilidade de cada um”
EXPOSIÇÕES, teatro, música e actividades para todas as idades não vão faltar no “possível” programa de Natal e Ano Novo
promovido pela Câmara Municipal de Viana do Castelo. Vereadora Carlota Borges apela “à responsabilidade de cada um”.
VIANA DO CASTELO

+ solidário

| Patrícia Sousa |

A Câmara Municipal de Viana
do Castelo preparou a programação de Natal 2020 e Ano Novo
‘Viana Natal’ com propostas de
exposições, teatro, música, sugestões infanto-juvenis, entre
outras actividades, a pensar em
vianenses e visitantes de todas
as idades. A vivermos tempos
“completamente diferentes” do
habitual, a vereadora da Câmara
Municipal de Viana do Castelo,
Carlota Borges, apelou “à responsabilidade social de todos os
que vão participar no programa
possível para este ano”.
A 2.ª edição de Presépios de
Artesanato de Viana do Castelo,
que o ano passado decorreu apenas nos Antigos Paços do Concelho, este ano estende-se também para o Museu de Artes Decorativas. A original mostra é
inaugurada no próximo dia 11 de
Dezembro e pode ser visitada
até dia 10 de Janeiro de 2021.
Para além dos dois concertos
solidários, agendados ainda para
este mês (ver caixa), a vereadora
adiantou que em Janeiro vão
realizar-se mais dois concertos
solidários, mas ainda não têm
data marcada.
Ainda na área da música, Carlota Borges referiu que os concertos nas igrejas vão ser adiados para Janeiro, por “não haver
condições para os fazer agora”.
Entretanto, Viana do Castelo
acolhe, até 10 de Janeiro de
2021, a Praça Natal, que decora
a Praça da República com motivos alusivos à época festiva e
que disponibiliza uma Casinha
do Pai Natal. As ‘Surpresas na
Casa do Pai Natal’ estão agendadas de 19 a 23 de Dezembro, na
praça rainha da cidade. “Costumamos celebrar a Chegada do
Pai Natal, mas este ano não vamos ter esse momento, porque é
um momento que junta sempre
muita gente e não estamos em
momento de promover esse tipo
de situações”, justificou a verea-

Canário & Amigos
sobem ao palco
do Teatro Municipal
Sá de Miranda, a 23 de
Dezembro, às 21 horas,
num concerto solidário.
‘Sons do Minho’ também
sobe ao palco a 29 de
Dezembro, às 21 horas.

DR

Os dois concertos irão
reverter para o Berço,
Casa dos Rapazes
e Lar de Santa Teresa,
instituições que acolhem
crianças e jovens
em risco.

Vereadora da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Carlota Borges, apela “à responsabilidade de cada um”

DR

Presépio não falta na Praça da República

dora, informando que de 19 a 23
de Dezembro, “os colaboradores
do município vão entregar presentes sem hora definida e de
forma aleatória”.
Entretanto, ainda no Museu de
Artes Decorativas, o artista João
Ricardo vai marcar presença no
átrio de 11 a 20 de Dezembro
com as suas obras e música.
Para os mais novos, garantiu
Carlota Borges, “há um programa bastante recheado” a nível de

DR

São inúmeros os atractivos na Praça Natal

apresentações no Facebook e no
Youtube. “Os colaboradores da
biblioteca municipal vão fazer
uma série de apresentações também para minimizar ao máximo
os ajuntamentos”, assegurou.
Nas propostas Infanto-Juvenis,
‘Uma história de cada vez’ será
apresentada nas redes sociais da
Biblioteca Municipal de Viana
do Castelo, com dramatização e
encenação de histórias para os
mais pequenos. Nos dias 9, 16,

23 e 30 de Dezembro, sempre às
15 horas, serão apresentadas diferentes histórias, inspiradas no
Natal. O ‘Sábado com Histórias’
também irá realizar-se pelos
meios digitais, às 10.30 horas de
5, 12, 19 e 26 de Dezembro,
num momento para as crianças e
respectivas famílias.
De hoje a 16 de Dezembro,
‘Viana + Presente(s)’ é uma iniciativa solidária que pretende
angariar prendas para mais de

500 crianças carenciadas do
concelho, com a colaboração
dos trabalhadores municipais e
da população vianense.
Entre 18 e 23 de Dezembro, o
‘Natal Solidário’ irá entregar
presentes a idosos e crianças das
Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho.
Entretanto, o habitual Concerto
de Ano Novo acontece a 1 de Janeiro, no Teatro Municipal, com
a Orquestra Com Spirito.
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Projecto inclui traçado
da Geira e dos Arrieiros
CAMINHOS IBÉRICOS DE SANTIAGO é um projecto que pretende
investigar, divulgar e promover os Caminhos de Santiago transfronteiriços.
CAMINHO DE SANTIAGO
| Redacção |

O novo projecto ‘Caminhos Ibéricos de Santiago (CIS)’ inclui
nove itinerários jacobeus, entre
os quais o Caminho da Geira e
dos Arrieiros, que liga Braga a
Santiago de Compostela, na distância de 240 quilómetros.
“O projecto investiga, divulga
e promove os caminhos de Santiago transfronteiriços, que se
desenvolvem na raia ibérica,
com ênfase para os menos percorridos e que atravessam as regiões do interior”, explica a empresa portuguesa de consultadoria na área do turismo,
O projecto, da empresa Ups-

tream – Valorização do Território, “arranca com nove itinerários, em diferentes fases de desenvolvimento e consolidação”:
Central, Geira e dos Arrieiros,
Interior, Português da Via da
Prata, de Torres, Santiago Via da
Estrela, Via Badajoz – Estremoz
(Via da Prata-Caminho Nascente
Alentejo), Via Aracena – Serpa
(Caminho do Sul/Via da Prata –
Caminho da Raia Alentejo) e Via
Huelva – Castro Marim/Tavira
(Caminho do Sul/Via da Prata –
Caminho Nascente Algarve).
Esta iniciativa, acrescenta a
empresa em comunicado, “pretende contribuir para o desenvolvimento sustentável e a promoção turística das regiões do

interior transfronteiriço ibérico,
associando os itinerários que ligam Espanha e Portugal”.
O projecto, continua a ler-se no
mesmo documento, “promoverá
a coexistência entre o sagrado e
o secular, a peregrinação, o turismo religioso e turismo cultural, entre a espiritualidade, o turismo e desenvolvimento local”.
Esta é uma forma de “potenciar
os recursos patrimoniais e naturais associados aos Caminhos de
Santiago e os seus efeitos na
sustentabilidade das regiões, e
no bem-estar das populações dos
territórios mais desfavorecidos
do interior transfronteiriço”,
adianta a consultora, que está
“aberta a promover e a colaborar

DR

Caminho da Geira e dos Arrieiros liga Braga a Santiago de Compostela

em intervenções, de natureza
privada e pública, alinhadas com
estes objectivos”.
O itinerário da Geira e dos Ar-

rieiros, que liga Braga a Santiago de Compostela, foi reconhecido pela Igreja, em Março do
ano passado.
Publicidade
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Guarda-redes
Tsintotas
Defesas
Bakakis
Svarnas
Nedelcearu
Insua
Médios
André Simões
Krsticic
Mantalos
Tankovic
Avançados
Livaja
Ansarifard

Acompanhe o jogo
na sua Rádio!

www.antenaminho.pt
Árbitros
Georgi Kabakov (BUL)
Martin Margaritov
Diyan Valkov
Ivaylo Stoyanov

Guarda-redes
Matheus
Defesas
Ricardo Esgaio
Bruno Viana
David Carmo
Sequeira
Médios
Castro
Al Musrati
Galeno
Iuri Medeiros
Avançados
Ricardo Horta
Paulinho

1
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5
88
8
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45
21
20
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11
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5
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17:55 horas
Estádio Olímpico
de Atenas
Treinador

Massimo Carrera

Treinador

Carlos Carvalhal

SEJAM BRAVOS, CAROS GUERREIROS!

SC BRAGA joga hoje uma cartada que pode ser decisiva. Em caso de triunfo, apuramento para a próxima fase fica já garantido.
Um empate ou derrota obriga a fazer contas e a estar atento ao que se passará na Ucrânia. Poucas dúvidas no onze inicial.
GRUPO G

| Ricardo Anselmo
enviado à Grécia |

A partir das 17.55 horas de hoje,
pede-se ao Sporting Clube de
Braga que, quando pisar o relvado do Estádio Olímpico de Atenas, coloque também em campo
todos os predicados que se lhe
reconhecem, não só as qualidades técnico-tácticas dos seus jogadores e a audácia e o engenho
do seu treinador, como também
um enorme espírito de combatividade, próprio dos Guerreiros
do Minho que, no páís do misti-

cismo, quererão certamente contar com a ajuda dos deuses do
futebol para levar de vencida a
armda grega do AEK.
Ao conjunto orientado pelo italiano Massimo Carrera, e onde
pontificam os portugueses Hélder Lopes, André Simões, Paulinho e Nélson Oliveira, qualquer resultado que não o triunfo
deixa os gregos fora da Liga Europa.
Já os arsenalistas, que entram
em campo com mais quatro pontos que os helvéticos, sabem
que, vencendo, se apuram automaticamente, mas têm ainda o

conforto de poder, eventualmente, considerar um empate como
um resultado positivo, isto se, no
outro jogo do grupo, na Ucrânia,
o Zorya não vencer o Leicester.
Carlos Carvalhal não deverá
apresentar grandes alterações
naquele que tem sido o onze-base dos guerreiros, primeiro porque as opções não são assim tantas e porque a importância do
jogo assim o exige e, depois,
porque, como mandam as regras
da precaução, em equipa que ganha não se mexe, ou altera-se o
mínimo possível.

No onze inicial que ao final da
tarde de hoje vai defrontar o
AEK, a maior dúvida reside no
miolo, onde Al Musrati e Fransérgio lutam por um lugar ao lado de Castro.
O médio líbio está cada vez
mais no ‘ponto de rebuçado’ e os
golos marcados a Leicester e Farense, aliados à qualidade posicional, capacidade de passe e de
equilíbrios que oferece à equipa,
podem ser factores decisivos na
hora de escolher quem vai assumir um papel de destaque na batuta do meio-campo.
Nos restantes sectores, não ha-

verá grandes dúvidas.
Já do lado do conjunto grego,
as dúvidas são maiores, essencialmente na defesa.
O latera-esquerdo Hélder Lopes e o defesa-central Chygrynskyi estão em dúvida para o jogo
de hoje, pelo que, a confirmarem-se as duas ausências, Carrera terá, certamente, um sector recuado bem mais enfraquecido
para tentar travar o dinamismo e
a qualidade ofensiva dos arsenalistas, essencialmente pela ausência do central ucraniano,
muito experiente e capaz de oferecer muita segurança atrás.
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Respeito a cem por cento
e medo a zero por cento

Lateral Sequeira dá a receita para hoje

“Seja onde for, há que tentar
vencer e dar o nosso melhor”
GRUPO G

CARLOS CARVALHAL garante uma equipa na máxima força,
plena de capacidades para carimbar o apuramento para a próxima fase.

| Ricardo Anselmo |

Ao lado de Carlos Carvalhal estava o latera-esquerdo Sequeira
que, apesar de ter falado antes
do técnico, seguiu a mesma linha de pensamento de Carlos
Carvalhal.
“Vamos abordar este jogo como abordamos todos, o Trofense, o Leicester... em qualquer
campo, seja onde for, há que
tentar vencer e dar o nosso melhor”, explicou o lateral de 30
anos dos guerreiros do Minho,
que hoje será titular do lado canhoto da defesa.
Apesar das aparentes facilidades com que o SC Braga venceu este AEK no jogo da primeira volta (triunfo em Braga
por 3-0), Sequeira não está à

GRUPO G

| Ricardo Anselmo |

Será um SC Braga no máximo
das suas capacidades, aquele que
via hoje entrar em campo para
garantir, já, o apuramento para a
próxima fase.
“Não tememos nada, respeitamos, sim, o adversário, é uma
equipa boa, tem um bom treinador, uma boa organização, e está
a lutar fortemente pelo título esta época. Não esperamos facilidades. Sabemos das dificuldades
que criou ao Leicester em casa e
o último resultado com o Zorya
é muito enganador, já que golearam o Zorya fora [4-1]. Temos
100 por cento de respeito, zero
por cento de medo”, assinalou o
treinador dos minhotos, que
acrescentou que, se o SC Braga
foi “para a Trofa com tudo, no
máximo das capacidades, num
jogo da Taça, contra uma equipa
da III Divisão e tivemos dificuldades em ganhar, contra o AEK
temos que ir a top, de outra forma não faz sentido”.
O homólogo do AEK, Massimo Carrera, admitiu alguma gestão do plantel, espreitando a possibilidade de faezr algumas
poupanças para este jogo (ver
página 16), uma vez que, à imagem do SC Braga, está na luta
pelo título na Grécia e tem um
jogo importante no domingo.
Carvalhal não abriu o jogo, mas
garantiu que, independentemente de uma ou outra troca que se

espera de um jogo tranquilo,
pelo que está consciente de que
a equipa terá de estar de forma
série e comprometida em campo, de modo a ficar mais perto
de atingir um dos objectivos
delineados para esta época, e
que passa pela passagem à próxima fase da Liga Europa.
A concluir a sua intervenção
na conferência de imprensa de
antevisão, Sequeira falou ainda
da confiança que a equipa sentiu depois da vitória com o Farense e do empate moralizador
com o Leicester.
“Foram dois jogos distintos,
mas dois resultados que nos trazem confiança para abordarmos agora o AEK. Vamos ter
um Braga dentro do que tem
feito, a entrar para vencer”, rematou o jogador dos guerreiros.

SCB

Carlos Carvalhal alertou para os perigos do AEK, a quem só a vitória interessa

verifique nas equipas, elas continuarão a ser competitivas.
“Tenho dois jogadores por posição, todos com a mesma competência, nunca meto a segunda
equipa, mas os jogadores do
Braga a jogar. A gestão que tem
que ser feita num ciclo destes,
nossa, do AEK, do Benfica, FC
Porto, etc., é um imperativo,

mas as equipas, em todos os jogos, apresentam-se na máxima
força para jogar, uma máxima
força relativa: naquele jogo,
aqueles jogadores são os que os
treinadores entendem serem os
melhores para vencerem, é isso
que acredito que o AEK vai fazer e eu também”, rematou o
técnico arsenalista.

DR

Sequeira não espera um jogo fácil, pese o 3-0 do jogo em Braga
Publicidade
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§AEK

Guerreiros já tiraram
todas as medidas

M. Carrera (treinador)
Técnico admite poupar
jogadores a pensar
no campeonato

“Iremos resguardar alguns jogadores no jogo de amanhã [hoje],
temos também ainda de ver qual
a condição física dos jogadores e
é natural que a equipa tenha em
conta o jogo de domingo. O nosso objectivo é entrar em campo e
tentar ganhar, como em todos os
jogos, sabendo que vamos defrontar uma grande equipa. Enquanto há vida, há esperança e
vamos ainda disputar dois jogos
importantes nesta competição.”

TODOS os disponíveis subiram ao relvado do Estádio Olímpico para
se inteirarem das condições que vão encontrar esta tarde (17.55 horas).

André Simões (jogador)
“SC Braga é excelente
equipa, com excelente
treinador”

SCB

Guerreiros realizaram treino de adaptação ao relvado do Estádio Olímpico de Atenas

GRUPO G

| Ricardo Anselmo |

Poucos minutos depois de estar
concluida a conferência de imprensa de antevisão de Carlos
Carvalhal e de Sequeira, todos
os 24 jogadores convocados subiram ao revlvado do imponente
Estádio Olímpico de Atenas para
realizarem o habitual treino de
adaptação ao relvado e à iluminação artificial, algo habitual em
jogos que impliquem deslocações europeias.
Durantes os 15 minutos em que
Publicidade

lll
Nos habituais meinhos,
a boa-disposição foi a nota
dominante, com os jogadores a recriarem-se com
a bola, fazendo inclusivamente algumas maldades
aos colegas.
os jornalistas puderam assistir
ao último apronto antes do duelo
desta tarde, foi possível atestar o
impacto estampado na cara dos
jogadores, certamente (muitos

deles) fascinados com a grandeza de tal estrutura.
De resto, durante o período
aberto à comunicaão social, após
um primeiro momento de alguns
exercícios de corrida e de activação muscular, com estimulação dos reflexos, os atletas juntaram-se para os habituais meinhos, nos quais aproveitaram
para se recriarem com bola, fazendo algumas maldades aos colegas, num ambiente de absoluta
tranquilidade e boa disposição, sob o olhar de Carlos Carvalhal.

“Será bastante difícil passarmos
neste grupo, mas amanhã [hoje]
é uma nova oportunidade e, enquanto houver esperança e for
possível, no futebol há sempre
surpresas. Podemos enfrentar o
jogo de maneira diferente, mais
tranquila, mas sabendo que a vitória é o principal objectivo, temos sempre de lutar pela vitória.
O jogo de domingo é muito importante para nós, mas prefiro
pensar no jogo de amanhã [hoje]. O Sporting Clube de Braga é
uma excelente equipa, que tem
vindo a fazer um excelente trabalho com este novo treinador,
Carlos Carvalhal.
Dou-lhes os parabéns pelo que
têm feito no campeonato português. O Sporting Clube de Braga
tem vindo a fazer um trabalho
fantástico ano após ano,conseguindo aproximar-se cada vez
mais dos chamados ‘três grandes'. É um pouco desconhecido
no resto da Europa, mas nós, que
somos portugueses, sabemos
bem da sua qualidade.”

SCB

Jogo a 15 de Dezembro

Taça da Liga 2021

SC Braga inicia
defesa do título
diante do Estoril
nos quartos
O Sporting Clube de Braga já
sabe qual é o adversário que
vai defrontar nos quartos-definal da Taça da Liga, que esta
época apresenta um formato
diferente, muito por culpa dos
constrangimentos provocados
pela pandemia.
O critério utilizado para se
encontrar os oito participantes
na edição de 2021 da Taça da
Liga foi os seis primeiros classificados da I Liga e os dois
primeiros da II Liga.
Assim, os arsenalistas vão
receber, no próximo dia 15 de
Dezembro, às 18 horas, o Estoril, da II Liga. Será o primeiro opositor na defesa do título
conquistado em Fevereiro.
Caso ultrapasse a equipa lisboeta, o SC Braga apura-se
depois para a final-four, que se
disputa em Leiria, entre 19 e
23 de Janeiro de 2021. Os restantes jogos dos quartos-de-final são: Sporting-Mafra; FC
Porto-P. Ferreira e Benfica-Vitória SC. Jogos agendados entre 15 e 17 de Dezembro.
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Atenas: uma cidade trimilenar pontuada
por uma incontornável beleza estética
A CAPITAL grega, cujo território é continuamente habitado há 3.400 anos, é famosa pelas seus inúmeros pontos turísticos, entre
os quais se destaca a Acrópole. Uma das principais cidades-estado na Grécia Antiga, apresenta diversos estilos arquitectónicos.
§palco do jogo
Com capacidade para mais 70 mil espectadores

Estádio Olímpico de Atenas: imponência
em forma de templo futebolístico

DR

O facto de não haver presença de público poderá funcionar a favor do SC Braga, mas vai certamente retirar beleza ao ambiente que os adeptos gregos poderiam emprestar a este autêntico templo futebolístico do panorama helénico. O também conhecido como Estádio ‘Spiridon Spiros Louis’, em homenagem ao primeiro vencedor da Maratona em Jogos Olímpicos (1896) foi
sede dos jogos em 2004 e foi fundado em 1982. Já recebeu três finais da Liga
dos Campeões.

Atenas recebe hoje os Guerreiros do Minho, que lutam pelo apuramento para a próxima fase da Liga Europa

GRUPO G

| Ricardo Anselmo |

É na capital grega, Atenas, que o
SC Braga tem estado instalado
por estes dias. Numa cidade com
cerca de 660 mil habitantes, o
que mais deslumbra são os monumentos de várias ordens, desenhos e feitios, que atestam a
origem trimilenar e ajudam a
contar a história desta que é uma
das cidades mais antigas do
mundo.

Dos seus pontos turísticos destaca-se, claramente, a famosa
Acrópole, uma colina rochosa
situada a 150 metros acima do
nível do mar e que abriga algumas das mais famosas edificações do mundo antigo, como o
Partenon e o Erecteion. Ainda
assim, a capital helvética apresenta ainda uma panóplia bem
grande de outros monumentos
históricos como a Ágora de Atenas, o Templo de Zeus Olímpico, o Teatro de Dionísio ou o Es-

tádio Panatenaicom construído
por Adriano e Herodes, cuja renovação aconteceu em 1896.
No que toca ao futebol, o AEK
é o principal clube da capital,
partilhando a importância social
com o Panathinaikos, emblema
que é o seu maior rival histórico.
De Atenas, referência ainda para
o Panionios, clube que também
milita na I Divisão.
Voltando à arquitectura da cidade, Atenas apresenta uma
grande varieade de estilos, que

vão desde o greco-romano e
neoclássico ao moderno. É, a nível mundial, a sexta cidade mais
visitada por turistas, congregando, no seu território, inúmeros
pontos de interesse. A nível geral, a Grécia é um país situado
no sul da Europa, com uma área
geográfica de 131.957 quilómetros quadrados e com uma população na ordem dos 10 milhões
de habitantes. Faz fronteira com
Albânia, a Macedónia do Norte,
a Bulgária e a Turquia e tem a

11.ª maior costa do mundo, com
13.676 quilómetros de comprimento, com cerca de 1.400 ilhas,
das quais 227 são habitadas. Oitenta por cento do país é composto por montanhas. O Monte
Olimpo, com 2.917 metros de altitude, é o ponto mais elevado. A
nível de religiões, o ortodoxo
grego alberga recolhe ente 81 e
90% das preferências, ao passo
que o muçulmano regista apenas
2% (cerca de 3% da população
dedica-se a outras religiões).
Publicidade
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TERTÚLIA

BRACARENSE
Artur Correia António Duarte José Machado

Um SC Braga de afirmação europeia
TERTULIANOS vibraram com a exibição do SC Braga diante do Leicester, no jogo da 4.ª jornada da Liga Europa,
e acreditam que o apuramento para os 16 avos-de-final vai ficar já hoje carimbado frente ao AEK Atenas.

“É importante que sejamos
uma equipa forte e coesa”

“Acredito no apuramento
e nos três pontos”

“Thank you, good bye...
e venha outro”

“Uma nota de homenagem e pesar ao meu grande amigo e companheiro de muitas aventuras, o Vítor Oliveira.
Um abraço para a família. É uma grande perda para o
futebol nacional, perdi dois grandes amigos num curto
espaço de poucos meses”.
“Estou confiante e acredito numa vitória perante um
adversário valoroso e ainda por cima em Atenas. É um
jogo muito difícil, é importante que sejamos uma equipa forte, incisiva, muito coesa e, acima de tudo, aproveitar o momento desta grande motivação que levamos
nesta deslocação à Grécia. Espero um SC Braga de alto
nível, um bom jogo, com um SC Braga confiante de que
é possível confirmar de vez o apuramento, para não estarmos à espera do último jogo com o Zorya”.
“Foi um grande jogo de futebol. A haver um vencedor
teria que ser o SC Braga, por tudo o que fez nos primeiros 45 minutos. Só podemos estar agradecidos pela
prenda que nos ofereceram, foi um grande espectáculo,
aconteceu tudo num altíssimo jogo de futebol, com drama e emoções qb. O SC Braga devia ter ido para o intervalo a vencer por mais golos. Mas o resultado foi justo”.
“O importante é reagir às dificuldades, ao ciclo terrível e vencer. Fomos sempre muito resilientes frente ao
Farense e vencemos com toda a justiça”.

“Prestar algumas homenagens, evocando Maradona,
alguém que deixou magia nos campos de futebol, depois Reinaldo Teles, ex-dirigente do FC Porto, foi sempre um dirigente que respeitou o SC Braga e os seus associados e Vítor Oliveira, treinador e jogador do nosso
clube, deixa-nos um legado muito forte e profundo, que
é combater o futebol comércio e negócio”.
“Este AEK começa a ser conhecido como uma equipa
de duas caras, que vai do 8 ao 80. O que espero é que
vamos deixar só dar o 8 e não vamos deixar jogar o 80.
Acredito no apuramento e na conquista dos três pontos.
É uma equipa com jogadores de qualidade, terá de ser
um SC Braga organizado, com coragem, solidário, à sua
imagem e jogar para a vitória. O AEK diz que vai fazer
mudanças, mas não pretende mais do que motivar os
jogadores, porque sabe que vai ter um opositor forte”.
“Frente ao Leicester tivemos uma primeira parte de
grande nível, de qualidade de jogo interior, bloqueámos
a organização dos ingleses e ao intervalo podíamos estar a vencer por três ou quatro. Na segunda parte, o jogo
mudou de intensidade. E quando julgávamos que íamos
ficar felizes ficámos com um sorriso na boca”.
“Estão a matar o futebol aos poucos, o futebol sem
adeptos não é paixão”.

“Endereço uma palavra de respeito e de homenagem a
Vítor Oliveira, um homem diferente, que fazia a diferença e não deixava ninguém indiferente. Fica um vazio
enorme no desporto português”.
“Foi um verdadeiro jogo europeu na Pedreira na quarta jornada da Liga Europa. Futebol de muita qualidade,
de grande entrega e de muita emoção. Domínio completo do SC Braga no primeiro tempo. A segunda metade
foi do Leicester que empatou, já no desconto dos descontos, com os milhões que foi buscar ao ‘banco’. Terá
faltado alguma ‘ratice’ e jogadores de características diferentes para suster o ataque final dos ingleses. Reforçámos o nosso estatuto europeu”.
“Trouxe-nos o Farense um desafio difícil. Bem organizado defensivamente, travou o nosso jogo exterior e
resistiu enquanto pôde, defendendo sempre, mas com
os olhos na nossa baliza. Mas, ao minuto 62, veio a mão
de Carlos Carvalhal. Musrati, André Horta e Novais viraram o jogo e desmontaram o xadrez do Farense. Excelente plano B. Tomámos conta do jogo e marcámos com
toda a naturalidade. Merecidamente. É tempo para AEK
e Belenenses SAD. Jogar, ganhar, “thank you, good
bye” (Musrati)…e venha outro. É o segredo do SC Braga para jogar de três em três dias. Estou confiante”.

Publicidade

correiodominho.pt 3 de Dezembro 2020

GRUPO A

GRUPO B

JORNADA 5

RESULTADOS
Lokomotiv,1 - RB Salzburgo,3
Atl. Madrid,1 - B. Munique,1

1. B. Munique
2. At. Madrid
3. Salzburgo
4. Lokomotiv

V

E

5
5
5
5

4
1
1
0

1
3
1
3

D

CLASSIFICAÇÃO
M

S

P

0 16 5 13
1 5 8 6
3 10 15 4
2 5 8 3

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

GRUPO C

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

D

5
5
5
5

4
3
1
1

1
1
0
0

0
1
4
4

E

D

5
5
5
5

2
2
2
1

2
1
1
2

1
2
2
2

M

S

16 7
5 12
9 9
7 9

P

8
7
7
5

JORNADA 5

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

CLASSIFICAÇÃO
E

V

GRUPO D

JORNADA 5

V

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

J

6.ª JORNADA
R. Madrid - Borussia M.
Inter - Shakthar

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

Quinta jornada

JORNADA 5

RESULTADOS
Shakhtar, 2 - R. Madrid, 0
Borussia M., 2 - Inter, 3

CLASSIFICAÇÃO
J

Desporto19

CLASSIFICAÇÃO
M

S

P

10 1 13
8 3 10
2 8 3
2 10 3

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

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

J

V

E

D

5
5
5
5

4
2
2
0

0
2
1
1

1
1
2
4

6.ª JORNADA
Midtjylland - Liverpool
Ajax - Atalanta

M

S

P

9 2 12
9 8 8
7 6 7
3 12 1

GRUPO E

Cristiano Ronaldo
volta a marcar e
chega aos 750 golos

JORNADA 5

GRUPO F

RESULTADOS
Krasnodar, 1 - Rennes, 0
Sevilha, 0 - Chelsea, 4
CLASSIFICAÇÃO
1. Chelsea
2. Sevilha
3. Krasnodar
4. Rennes

Mais um golo de Cristiano Ronaldo, o segundo na presente
edição da Liga dos Campeões,
onde leva agora total de 132. O
internacional português apontou
o segundo da Juventus no triunfo por 3-0 frente ao Dínamo
Kiev e chegou à marca de 750
golos na carreira. No outro jogo
do Grupo G, o Barcelona venceu
o Ferencvaros, por 0-3. Na última jornada, italianos e espanhóis vão discutir o primeiro lugar do grupo.
Nos outros jogos, destaque para a noite memorável de Giroud
na deslocação do Chelsea a Sevilha. O avançado francês fez
um poker (8, 54, 74 e 83 minutos) e selou o triunfo blue.
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1. Dortmund
2. Lazio
3. Brugge
4. Zenit

6.ª JORNADA
Rennes - Sevilha
Chelsea - Krasnodar

GRUPO G

1. Barcelona 5
2. Juventus 5
3. D. Kiev
5
4. Ferencvaros 5
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JORNADA 5

RESULTADOS
Man. Utd., 1 - PSG, 3
Basaksehir, 3 - Leipzig, 4

CLASSIFICAÇÃO
E

V

5
5
5
5

GRUPO H

JORNADA 5

V

J

6.ª JORNADA
Lazio - Club Brugge
Zenit - Dortmund

RESULTADOS
Juventus, 3 - D. Kiev, 0
Ferencvaros, 0 - Barcelona, 3
J

JORNADA 5

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

CLASSIFICAÇÃO
M

S

P

0 16 2 15
1 11 4 12
4 3 13 1
4 5 16 1

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

6.ª JORNADA
D. Kiev - Ferencvaros
Barcelona - Juventus
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9
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3

6.ª JORNADA
PSG - Basaksehir
Leipzig - Man. Utd.
Publicidade

H
HÉLDER
ÉLDER COUTINHO
COUTINHO
C
CONSULTOR
ONSULTOR IM
IMOBILIÁRIO
OBILIÁRIO

9
966
66 4
484
84 0
073
73
helde
heldercoutinho@zome.pt
rcoutinho@zome.pt
Zomeit,
Zomeit, Lda. - AMI 17432
17432
4

NOVO
N
OV
VO PREÇO!
PREÇO!
49.900€
4
9.900€

ZMPT540143
ZMPT540143

Lote de Terreno Urbano para Construção de Moradia Individual em Semelhe, Braga
Com uma área de 447 m2, localizado em Semelhe, a 5 minutos do centro da cidade, está inserido
o numa zona tranquila,
tranquila
com bons acessos e excelente exposição solar.
Construa aq
ui a su
a ccasa
asa d
e ssonho!
onho!
Construa
aqui
sua
de
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Penalização atira
José Correia para
o terceiro lugar

PILOTO DE BRAGA alega “decisão algo estranha”
dos comissários e sustenta que penalização se
deve a erro de outro piloto.
AUTOMOBILISMO
| Redacção |

José Correia e JC Group Racing
Team estiveram em posição de
lutar pelos primeiros lugares na
penúltima prova do Open de
Portugal de Velocidade by Michelin, no passado fim-de-semana, no Autódromo Internacional
do Algarve. Penalização de 30
segundos na derradeira corrida

impediu piloto bracarense de ir
além do 3.º lugar. Depois de se
ter sagrado campeão nacional de
Montanha, com a vitória na última Rampa da Arrábida, José
Correia rumou ao Autódromo
Internacional do Algarve para a
penúltima ronda do Open de
Portugal de Velocidade.
O piloto de Braga, que no passado já tinha levado o Nissan
GT-R GT3 ao triunfo no Algar-

DR

José Correia volta a lutar pela vitória dias 12 e 13 de Dezembro, no Estoril

ve, teve um fim-de-semana difícil, marcado por uma penalização muito discutível na terceira
e última corrida, que o levou a
terminar no 3.º lugar da geral absoluta e no 2.º posto entre os GT
em pista. “Com a chuva tivemos
de encontrar um set-up adequado para o nosso Nissan e na Corrida 1 estava muito difícil segurar o carro em pista”, afirmou
José Correia, sobre a corrida

inaugural, que terminou no 5.º
lugar da geral, 4.º entre os GT.
“Na segunda corrida ligámos
as barras estabilizadoras e o carro ficou bastante melhor. Na
Corrida 3 passámos para o comando da corrida, mas depois da
paragem nas boxes saímos para
a pista no 2.º lugar e o piloto que
ia à minha frente começou a tapar todas as trajectórias, até cometer um erro e alargar. Quando

regressou à trajectória, deu-me
um toque mas no final os comissários penalizaram-me a mim
em 30 segundos, o que me fez
baixar ao 3.º lugar. Penso que foi
uma decisão algo estranha, até
injusta, mas as corridas às vezes
são assim”, referiu José Correia,
que vai agora tentar terminar a
época com uma vitória no Circuito do Estoril, nos dias 12 e 13
de Dezembro.

Publicidade

MORADIA BANDA T4 - TENÕES
Boas Áreas, Recup. Calor, AC.
Zona bastante Calma, Localização Privilegiada,
a escassos minutos pé do Bom Jesus!

Ref. 5992

210.000€
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Opinião
JOSÉ MANUEL FERNANDES

Ideias

Deputado ao Parlamento Europeu

União Digital

A

União Europeia precisa de
união. A todos os níveis. União
significa solidariedade, mas
também tem como consequência a oportunidade e a eficiência. Em termos ferroviários, energéticos e digitais, é essencial
estarmos ligados. Para tal, as interconexões são cruciais. Nesta área há muito investimento físico a fazer, mas não há menos barreiras administrativas a remover.
Em muitos casos, é mais fácil investir do
que remover o “egoísmo nacional”. Não
faz sentido a energia eólica que produzimos não ser plenamente usada, ser desperdiçada, por não poder entrar, desde logo, na nossa vizinha Espanha. O mesmo
se passa no digital. Não tiraremos partido
do potencial do mercado interno, se cada
Estado-Membro tiver, nestas áreas, o seu
regulamento nacional. É bom lembrar que
o roaming só acabou em 2017. A portabilidade de conteúdos online ou o fim do
bloqueio geográfico injustificado são pequenos avanços recentes.
O mercado único digital na UE integra
um enorme potencial ainda por explorar.
As empresas e, sobretudo, as PME, enfrentam neste domínio uma enorme oportunidade. O mercado único digital tem de
significar competitividade, produtividade, empreendedorismo, eficiência e, em
simultâneo, inclusão, coesão e sustentabilidade. Há que investir, atuar com uma estratégia comum à escala da UE. A inteligência artificial, o armazenamento de
dados e a cibersegurança são desafios que
exigem, mais uma vez, união, cooperação, ações concertadas. Por outro lado,
devem estar de mãos dadas com as restantes prioridades políticas, como a recuperação económica e social e o combate às
alterações climáticas. Para tal, precisamos de investimento físico e humano.
Precisamos de muitos profissionais com
competências avançadas nestas áreas.
A nossa matriz e os valores europeus,

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

+ gosto

como o Estado de Direito, obrigam-nos a
pôr o digital ao serviço das pessoas, com
o objetivo de melhorar a sua qualidade de
vida, protegendo os seus direitos fundamentais. Por isso, reforçamos a proteção
de dados. É necessário confiarmos, sentirmos segurança, para aderirmos ou comprarmos online.

lll
O mercado único digital na UE
integra um enorme potencial
ainda por explorar. As empresas e,
sobretudo, as PME, enfrentam neste
domínio uma enorme oportunidade.
O mercado único digital tem
de significar competitividade,
produtividade, empreendedorismo,
eficiência e, em simultâneo,
inclusão, coesão e sustentabilidade.
Há que investir, atuar com uma
estratégia comum à escala da UE.

Não nos faltam recursos financeiros para atingirmos todos estes objetivos. Notese que 20% do Fundo de Recuperação de
750 mil milhões de euros tem de ser investido no digital, o que prova a aposta da
União. Acresce que, no Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027, o programa Europa Digital, o Mecanismo Interligar a
Europa, o InvestEU e os fundos da Política de Coesão permitem fazer investimentos nesta área. O programa de investigação denominado Horizonte Europa é
importantíssimo, nomeadamente no domínio da inteligência artificial, armazenamento de dados e ciberseguranca. O Fundo Social Europeu, que cada Estado-Membro tem e que corresponde no caCONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO administracao@correiodominho.pt
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so de Portugal a 7.500 milhões de euros,
no período compreendido entre 2021 e
2027, deverá ser utilizado para reforçar as
competências digitais dos cidadãos.
Este financiamento da recuperação, por
via da digitalização, está ligado a novas
fontes de receita. Os cidadãos não podem
ser sobrecarregados com novos impostos,
pelo que os gigantes do digital, como a
Google e a Amazon, o Facebook e a Apple, devem ser chamados a contribuir.
Quem não paga deve pagar. A tributação
dos serviços digitais deverá entrar em vigor na União Europeia a partir de 2023,
com um retorno esperado de 1,3 mil milhões de euros anuais.
Entretanto, o orçamento europeu para o
próximo ano terá, desde já, de apostar na
digitalização em todas as áreas e em todas
as idades. Por isso, propus um projeto-piloto para a compra de equipamento digital nos lares de terceira idade, permitindo
que os nossos idosos mantenham contacto com os seus amigos e familiares, mesmo em tempos mais difíceis. Apresentei
ainda um projeto-piloto para o setor do
turismo e da restauração, prevendo a
compra de equipamentos digitais, bem
como o desenvolvimento de aplicações e
de plataformas públicas eletrónicas para
facilitar o acesso e a prestação de serviços
nestes setores.
Mas há que definir metas e objetivos.
Que objetivos tem o Governo nesta área?
Que competências avançadas pretende
promover? Na educação, que conteúdos
pretende incluir? Na formação profissional, que planos é que tem? E que entidades pretende convocar? Que montantes
vai destinar para que todos tenham acesso
à internet rápida? Em termos do armazenamento de dados e de ciberseguranca,
que contributo é que damos? Primeiro, temos de saber o que queremos e, depois,
usar os recursos financeiros para atingir o
que pretendemos.
CORPO REDACTORIAL redaccao@correiodominho.pt
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+ Esta semana Portugal recebeu da União
Europeia 3.000 milhões de euros para ajudar
as empresas e os trabalhadores a manterem os
seus empregos face às dificuldades da
pandemia Covid-19. A verba resulta do
instrumento Sure, do qual Portugal receberá
um total de 5.900 milhões de euros. E não faz
parte do Fundo de Recuperação ou do QFP, que
entrarão em vigor no próximo ano. Não faltam
recursos financeiros. Espero que o governo os
faça chegar rapidamente a quem mais precisa.
+ Braga é oficialmente candidata a Capital
Europeia da Cultura em 2027. Recebeu o apoio
do governo regional da Galiza e do Município
do Porto. A par da oportunidade para a
universalidade da cultura, a candidatura é um
importante contributo na relevação de Braga
como o exemplo de uma cidade com mais de
dois mil anos de história que valoriza os
jovens, a inovação e o empreendedorismo. É
mais um momento de afirmação desta região
transfronteiriça. Está de parabéns Ricardo Rio.

- não gosto
- É notória a falta de apoios efetivos para as
pequenas e médias empresas, com particular
evidência no que toca a setores mais atingidos
pela atual crise pandémica, como a
restauração. Uma situação que tenderá a
agravar o impacto económico e social desta
crise. As medidas do governo resumem-se,
praticamente, a prorrogação de despesas e
dívidas. Face aos montantes que a UE
disponibiliza, o governo está a fazer muito
pouco.
- A dor da crise pandémica foi agravada esta
semana pela perda de pessoas que marcaram
várias gerações em Portugal e no Mundo. No
desporto, perdemos o melhor jogador de
sempre do futebol mundial, Diego Maradona.
Foi também o adeus ao treinador ‘rei’ das
subidas e uma referência do futebol nacional
pelas suas qualidades humanas, Vítor Oliveira.
E ainda vimos partir o ‘nosso’ pensador e maior
ensaísta português do século XX, Eduardo
Lourenço.
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Opinião
LEONEL ROCHA vereador da Educação e Conhecimento da Câmara Municipal de Vila Nova

Ideias

O

de Famalicão

último grande projeto na área da
educação que o Município construiu com e para as escolas chama-se de “De Famalicão para o Mundo”.
Trata-se de um programa que tem por objetivo trabalhar os valores patrimoniais
famalicenses, seja do património material
(monumentos e lugares históricos), seja
do património natural, seja do património
imaterial (tradições, folclore, expressões
artísticas, etc), seja, ainda, do património
humano, conhecendo e inspirando-nos
nos famalicenses que se destacaram e que
nos deixaram um legado importante, quer
pela obra, quer pelo exemplo.
Há sempre a preocupação de que este
“currículo local” não atrapalhe, nem se
sobreponha ao Currículo Nacional, que
não represente uma sobrecarga de trabalho para os já sobrecarregados professores, nem sirva para exacerbar o bairrismo
provinciano de quem acha que apenas o
que é nosso é que é bom. Serve este programa educativa para ajudar os docentes
a integrar o “currículo local” no Currículo
Nacional, mostrando aos alunos e ajudando-os a entender que aquilo que se aprende na história, nas ciências, na língua materna, etc também existiu em Famalicão,
que este território deu importantes contributos para a história, para a descoberta de
produtos inovadores, para o estudo do
meio, etc.
Procura, com um trabalho estruturado e

O

13º Encontro de Serviços de Apoio às Bibliotecas Escolares de Vila
Nova de Famalicão terá lugar já
no próximo dia 4 de dezembro
e decorrerá exclusivamente em
formato online.
Este ano, apesar de todo o cenário de pandemia, o Município
de Vila Nova de Famalicão assumiu manter a realização deste
encontro de partilha de boas
práticas em bibliotecas, adaptando-o para decorrer totalmente em formato online e à distância.
Assim, com o objetivo de refletir sobre as práticas desenvolvidas pelas Bibliotecas Escolares e pelas Bibliotecas
Municipais de todo o país, a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, em parceria com o
Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Famalicão e com o
Centro de Formação de Associação de Escolas de Vila Nova
de Famalicão, concretizará a

De Famalicão para o Mundo
devidamente planificado, acompanhado
com formação aos professores, contribuir
para implementação da metodologia de
projeto, promovendo projetos transdisciplinares, onde a arte se misture com a literatura, com as ciências e com a história e
os alunos aprendam as implicações práticas dos conhecimentos adquiridos. De
Famalicão é possível compreender o
Mundo e o Mundo ajuda-nos a preservar
e a amar Famalicão.
Trata-se de um projeto que procura abrir
horizontes aos alunos de Famalicão, sem
esquecerem as suas raízes e o quanto são
importantes e corresponsáveis pelo desenvolvimento do seu território. Ajuda a
perceber que conhecer bem Famalicão e
todas as suas potencialidades em nada limita os seu sonhos e horizontes, mas ajuda-os a alcançá-los.
Um exemplo concreto que espelha bem
as potencialidades do programa “De Famalicão para o Mundo” é o seminário que
se realizou nos dias 25 e 26, do passado
mês de setembro, intitulado “Em torno da
memória do Holocausto e a ajuda humanitária”. Olhando à primeira vista, não
vemos o que é que Famalicão tem a ver
com esta temática: Portugal não entrou na

II Grande Guerra, os Campos de Concentração existiram bem longe de Famalicão… Contudo, olhando mais atentamente para os factos, percebemos que Famalicão também não passou totalmente
ao lado da II Grande Guerra, nem do holocausto, pois são vários os registos de famalicenses que estiveram presos nos
campos de concentração. Também na sequência da Guerra Famalicão foi o destino de muitas crianças austríacas que, numa lógica solidária, foram enviadas para
países que tinham melhores condições de
vida do que a Áustria, país totalmente dizimado pela Guerra.
Muitas foram as famílias de Famalicão
que acolheram crianças austríacas e há até
uma destas crianças que cresceu em Portugal e que, mais tarde, casou com um famalicense e que vive e gosta muito de Famalicão. O programa “De Famalicão para
o Mundo” pode ajudar os nossos alunos a
perceber que não somos ilhas, mas que o
que se passa por cá tem implicações noutros lados e o que se passa nos outros lados também tem repercussões em Famalicão. Queiram os professores agarrar esta
ferramenta de trabalho e, estou plenamente convicto, todos sairão beneficiados,

pessoal e comunitariamente.
Exemplo de quem sabe aproveitar estas
oportunidades locais para ajudar os alunos a pensarem e irem mais longe nas
suas ideias e nos seus sonhos, aproveitando também os conhecimentos e oportunidades globais para ajudar os alunos a desenvolverem uma cidadania local mais
empenhada e consciente que o desenvolvimento do território depende do empenho dos seus cidadãos é a Professora Ana
Maria Mendes, docente de Educação Moral e Religiosa Católica do Agrupamento
de Escolas Camilo Castelo Branco, uma
das 6 finalistas do Prémio Global Teacher
Prize Award Portugal de 2021 e foi distinguida com uma Menção Honrosa no âmbito da “Sustentabilidade Social”.
Trata-se de uma professora que aproveita os projetos como ferramentas e oportunidades, usando a metodologia de projeto
para envolver os alunos na aquisição de
competências que os ajudem a pôr em
prática os conhecimentos que adquirem
nas mais diversas disciplinas.
A Professora Ana Maria Mendes é mais
um exemplo inspirador “de Famalicão,
para o Mundo”.
Obrigados a todos os professores que
inspiram e motivam, diariamente, os nossos alunos a sonharem com um mundo
melhor e os ajudam a adquirir competências para construírem esse mundo com o
qual sonham...

Bibliotecas sempre ON
13ª edição do Encontro de Serviços de Apoio às Bibliotecas
Escolares, este ano subordinada
ao tema Bibliotecas sempre
ON.
Como forma de ultrapassar a
distância e manter o contacto
entre as bibliotecas e os seus
leitores, as Bibliotecas Municipais e Escolares têm-se tornado
cada vez mais criativas e versáteis na sua missão de ir ao encontro dos seus perfis de leitores atuais e potenciais, ainda
que para isso tenham que recorrer aos ambientes digitais e online. Por essa razão, o tema de
reflexão e debate escolhido para esta edição pretende reportar-nos para as bibliotecas que
estão sempre ligadas, abertas e
disponíveis.
O programa do evento concentrar-se-á nas temáticas das
bibliotecas online, das leituras

CARLA ARAÚJO

Diretora da Biblioteca Camilo Castelo Branco,
Vila Nova de Famalicão

Voz às Bibliotecas
digitais, no roteiro para o uso
das bibliotecas escolares e no
encontro com os escritores e
autores.
A conferência da Rede de Bibliotecas Escolares versará sobre “Bibliotecas digitais alguns
caminhos” e estará a cargo de
Maria João Filipe.
O painel “Partilha de Boas
Práticas”, da equipa de gestão
da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, Hilário Pe-

reira e Maria João Silva, abordará as adaptações ao ambiente
digital e online para assegurar a
proximidade com os seus leitores.
O painel “Um roteiro e uma
nova form@ de ler” congregará
as comunicações “À conquita
de leitores e utilizadores da biblioteca”, por Maria José Carvalho; “Fazer leitores na era digital: o contributo da biblioteca
escolar”, por Regina Campos, e
“A leitura digital: (re)inventar a
biblioteca pública”, por Juliana
Cunha.
A finalizar, o painel “Conhecer o escritor para conhecer a
sua escrita” reunirá dois reconhecidos autores portugueses,
David Machado e Maria Teresa
Maia Gonzalez.
O programa integral do encontro está disponível para consulta na página web da Biblio-

teca Municipal Camilo Castelo
Branco e no blog do Grupo de
Trabalho das Bibliotecas de Famalicão.
O 13.º Encontro do Serviços
de Apoio às Bibliotecas escolares será certificado como uma
Ação de Curta Duração pelo
Centro de Formação de Associação de Escolas de Vila Nova
de Famalicão e destina-se a
professores bibliotecários e
equipas das bibliotecas escolares, educadores, professores do
ensino básico e secundário, órgãos de direção e de coordenação pedagógica das escolas e
técnicos de bibliotecas.
Todo o evento decorrerá por
videoconferência e a transmissão em direto para todos os interessados será assegurada através do canal de youtube do
Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Famalicão, acedendo
ao endereço https://www.youtube.com/watch?v=BBBfmD6
QOsA

12 Minho
correiodominho.pt
3 de Dezembro 2020

1 de janeiro 2013 correiodominho.pt
Diversos 23

§breves

Unanimidade

Guimarães

Unidade de Saúde encerrada
por infecção de profissionais

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO para 2021 teve a concordância
total. Preocupações sociais são nota de destaque pelos partidos.

A Unidade de Saúde Familiar (USF) de Ronfe, em Guimarães, esteve ontem
encerrada por causa de casos de infeção pelo novo coronavírus e a partir de
quinta-feira vai funcionar em horário reduzido e de forma condicionada.
Em nota informativa publicada na sua página da rede social Facebook,
aquela USF refere que os casos positivos surgiram em profissionais de saúde. Ontem, a unidade esteve encerrada e, a partir de hoje, funcionará apenas entre as 8 e as 14 horas, tendo sido canceladas todas as consultas programadas no âmbito da diabetes, hipertensão e saúde de adultos.
“Serão mantidos os serviços mínimos” acrescenta a nota.
Entre estes serviços, estão a consulta de saúde infantil com vacinação associada, a saúde materna, a consulta aberta, baixas e tratamentos de enfermagem inadiáveis. A USF pede aos utentes que, se tiverem uma consulta
agendada, confirmem, por telefone ou mail, se a mesma se vai realizar antes de se dirigirem à unidade.

CERVEIRA

| Redacção/Lusa |

O Plano de Actividades e Orçamento (PAO) para 2021 da Câmara de Vila Nova de Cerveira,
no distrito de Viana do Castelo,
no valor de 20 milhões de euros,
foi aprovado por unanimidade.
O documento, apresentado pela maioria independente, do movimento Pensar Cerveira-Pence,
e presidida por Fernando Nogueira, contou com os votos favoráveis dos dois vereadores da
oposição socialista.
Contactado pela agência Lusa,
o vereador do PS, Nuno Silva,
explicou que uma das razões do
voto favorável assenta na “preocupação que o executivo demonstrou em incluir medidas de
apoio social, às famílias e às empresas afectadas pela pandemia
de covid-19”.
Nuno Silva destacou ainda que
o PAO para 2021 “foi muito debatido e negociado com a oposição”. “O PS viu serem incluídas
no documento todas as reivindicações, sugestões e pedidos que
apresentou. Muitas dessas medidas fazem parte do programa
eleitoral que o PS apresentou
nas últimas autárquicas”, reforçou o líder da bancada socialista.
Em nota enviada às redações, a

Miguel Alves, edil de Caminha, após a aprovação

“Um orçamento para a tempestade, mas
que serve para preparar dias de bonança”

DR

Fernando Nogueira, autarca de Vila Nova de Cerveira

Câmara de Vila Nova de Cerveira, presidida por Fernando Nogueira, destaca “as funções sociais, a educação, a segurança e
a acção social como áreas prioritárias para enfrentar um contexto de grande incerteza provocado pela pandemia de covid-19”.
“Indubitavelmente, o novo coronavírus impôs a redefinição de
prioridades municipais que estavam previstas quer para 2020,
quer para 2021. De uma forma

genérica, todos os projectos que
não tenham financiamento comunitário garantido, financiamento nacional ou outro financiamento que não seja do orçamento municipal, através das
receitas próprias do Município,
vão ter de aguardar, porque a
prioridade são as pessoas e as
suas necessidades, procurando
garantir a saúde económico-financeira da câmara”, refere o
município.

§Cabeceiras de Basto

A maioria socialista na Câmara de Caminha, no distrito de Viana do Castelo,
aprovou ontem, com os votos contra do PSD o Plano de Actividades e Orçamento (PAO) para 2021, no valor de 25 milhões de euros.
O orçamento é superior em quase dois milhões de euros ao de 2020, um aumento justificado pelo presidente da Câmara com “investimentos de 1,5 milhões de euros e despesas de capital, sustentadas nos fundos europeus que
foram garantidos para o próximo ano”. “Cerca de 500 mil euros é aumento
das despesas correntes essencialmente em três rubricas: pessoal (+167 mil
euros) por causa da actualização de salários e reclassificações, apoio a instituições sem fins lucrativos (+ 173 mil euros) e apoio social às famílias (+52
mil euros)”, especificou Miguel Alves.
Em declarações à agência Lusa, o autarca socialista disse tratar-se de “um
orçamento para a tempestade, mas que serve para preparar os dias de bonança”. “Enfrenta a borrasca, reforçando o apoio à família, às instituições e
aos mais desfavorecidos, mas continua a trabalhar para o dia seguinte à
pandemia, construindo escolas, alargando as redes de agua e saneamento,
preparando o espaço público para as pessoas que vão regressar ao nosso
concelho em ferias e lazer e apostando nas freguesias”, com reabilitação de
património e criação de novas estruturas que valorizam o território”, disse
Miguel Alves.

§Ponte da Barca

Maioria fala num documento com “grande ambição”

Rectificação

A maioria PS no executivo de Cabeceiras de Basto aprovou ontem um orçamento de 21,3 milhões
de euros para 2021 que diz mostrar "grande ambição", mas a oposição considera que o documento não tem "linha condutora". O documento foi aprovado com dois votos favoráveis do PS contra
dois votos contra do movimento Independentes por Cabeceiras, tendo o vice-presidente da autarquia tido o voto de desempate, uma vez que o presidente da autarquia não participou na discussão e votação do texto por impedimento legal (é igualmente presidente de uma cooperativa municipal). Em informação veiculada pela autarquia, a maioria socialista afirma que o documento
apresentado mostra uma "grande ambição para continuar a construir caminhos de progresso e
bem-estar, de valorização do potencial humano, de defesa e promoção do património" em Cabeceiras de Basto.
A câmara de Cabeceiras de Basto tem destinados 2,5 milhões de euros para apoiar as famílias
(bolsas de estudo, acção social escolar, natalidade), as instituições, associações e clubes, as empresas e os empresários, agricultores e produtores de gado, as Juntas de Freguesia e a Basto Vida.
Em 2021, a autarquia vai manter a taxa mínima do Imposto Municipal sobre Imóveis em 0,3% para os prédios urbanos, vai baixar a taxa de IRS para os 2% e manter a isenção da Derrama para todas as empresas.

O orçamento para 2021 da maioria PSD na Câmara de Ponte da Barca, no valor de 21,7 milhões de
euros, foi aprovado com o voto de qualidade do presidente, após empate na votação do documento. Dos quatro elementos que compõem a maioria social-democrata naquele município do distrito de Viana do Castelo, além do voto de qualidade do presidente, Augusto Marinho, viabilizaram o
Plano de Atividades e Orçamento (PAO) para 2021 o vice-presidente, José Alfredo Oliveira, e um
dos três vereadores eleitos pelo PS, Inocêncio Araújo.
A vereadora social-democrata, Fernanda Marques, absteve-se, e Maria José Gonçalves, vereadora
também eleita pelo PSD, mas que em 2019 foi destituída da vice-presidência do município e esvaziada dos pelouros que detinha, votou contra, tal como dois vereadores do PS, Pedro Sousa Lobo e
Ricardo Armada. Contactado pela agência Lusa, o presidente da Câmara de Ponte da Barca desvalorizou o recurso ao voto de qualidade.
“Não vejo problema nenhum. É um processo normal e demonstra bem a maturidade da nossa democracia. As coisas são debatidas e as pessoas votam com perfeita naturalidade”, afirmou.
Augusto Marinho destacou que “as grandes apostas” da autarquia em 2021 são “o desenvolvimento económico e as funções sociais, de apoio às famílias e empresas afetadas pela pandemia de covid-19”.

Orçamento de 21,3 milhões de euros para 2021

Voto de qualidade garante aprovação orçamental
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ID:124391044-64 -

99.900 €

C.E.: (C) T2+1 no centro da cidade.
Prédio com elevador e garagem. Apartamento
arrendado por 250€/mês, com contrato de 1 ano,
renovável.

ID:124391009-70 -

139.000 €

C.E.:(C) - T3 renovado a 3 min. da Estação
de Comboios, caixilharia termolacada, cozinha
mobilada e equipada e garagem individual
para uma viatura.

ID:124391011-99 -

96.000 €

C.E.:(D) Excelente T3 renovado, na Praceta
das Amoreiras. Com 2 w.c.´s e lugar de garagem,
numa excelente localização. Venha conhecer!

ID:124391005-488 -

115.000 €

C.E.:(C) Apartamento T2 Totalmente
remodelado no centro da cidade!
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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

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

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

ARRENDA-SE
ESCRITÓRIO C/ 80 M2
Com copa, 2 casas de banho, ar condicionado.
Rua dos Capelistas.

€270
Favor ligar ao 927 562 704

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

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!!

antenaminho.pt

106.0 FM

AVISO
Alvará de Loteamento n.º 02/1999
(1.ª alteração, em aditamento)
Nos termos do artigo 74.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de
09 de setembro, é emitida a 1.ª alteração, em aditamento, ao alvará de
loteamento n.º 02/1999 - loteamento do Pêrro, inscrito na matriz com
o artigo 254/Dornelas e descrito na Conservatória do Registo Predial
de Amares com o nº 701, em nome da Junta de Freguesia de
Dornelas, do concelho de Amares, NIPC 680 012 001, com sede em
Bárrio/Dornelas/Amares, que, em conformidade com a deliberação da
Assembleia Municipal de 02 de Setembro de 2019 e da Câmara
Municipal de 22-07-2019, procede-se à desafetação de parcela do
domínio público municipal para o domínio privado do Município, com
a área de 4.533,90 m2. No restante, mantém-se as especificações do
alvará inicial. O pedido cumpriu integralmente o previsto no n.º 3, do
artigo 27.º, D.L. nº 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado
pelo D.L. nº 136/2014, de 09 de setembro, não se tendo registado
quaisquer sugestões e/ ou reclamações. Para efeitos do disposto na
alínea b), do n.º2, do artigo 78.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo D.L. nº 136/2014, de 09 de setembro,
se manda publicitar este Aviso num jornal de âmbito local.
Amares, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois
mil e vinte.
O Presidente da Câmara Municipal
(Manuel Moreira)

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

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

CONVOCATÓRIA
Nos termos dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral
Ordinária da CERCI Braga, a realizar no próximo dia 16 de
Dezembro de 2020, pelas dezasseis horas e trinta minutos, na
Biblioteca Lúcio Craveiro Silva, sita na Rua de São Paulo 1,
4700 - 042 Braga. Esta reunião terá a seguinte Ordem de
Trabalhos:
Ponto um: Informações;
Ponto dois: Apresentação, apreciação e votação do Plano
Atividades e Orçamento referente a 2021;
Ponto três: Apresentação e votação de Proposta do
Regulamento Interno Geral;
Ponto quatro: Ratificação da proposta de empréstimo junto
do Banco Montepio e de garantia deste junto da Sociedade de
Garantia Mútua NORGARANTE da linha protocolada de apoio
ao setor social COVID 19;
Ponto cinco: Apresentação e votação de Proposta de
Aquisição de Bens Imóveis para fins de candidatura ao
Programa PARES 3.0;
Ponto seis: Apreciação e votação do protocolo de doação;
Ponto sete: Outros assuntos.
Caso não compareçam pelo menos metade mais um dos
Cooperadores (necessários para que a Assembleia possa reunir
em primeira convocatória), convoco desde já a mesma
Assembleia Geral a reunir em segunda convocatória, no mesmo
dia e local, pelas dezassete horas e com a mesma Ordem de
Trabalhos.
Com os meus melhores cumprimentos,
Armando Guimarães
(Presidente da Mesa da Assembleia Geral)
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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
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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

FIESTA ST-LINE ECOBOOST 2020
16.900,00€
VIATURA SERVIÇO MENOS DE 1.000KMS
7 ANOS GARANTIA

--

Ford Focus Sw Titanium 1.6 TDCI
2009 - Diesel - €7.500ou €130/mês

Mercedes A150 Avantgarde
2005 - Gasolina - €6.500 ou €119/mês

Renault Clio 1.2 GPS Dynamique
2011 - Gasolina - €7.500 ou €130/mês

Opel Meriva 1.4 Cosmo 100Cv
2011 - Gasolina - €7.999 ou €138/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
06:30
10:00
13:00
14:15
14:40
17:28
17:30
18:48
19:43
19:59
21:00
21:42
22:31
00:43
01:31
02:27
04:00

RTP 2

Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Unidos ao Clube
A Nossa Tarde
Fatura da Sorte
Portugal em Directo
O Preço Certo
Direito de Antena
Telejornal
Linha da Frente
Máquinas do Vício
Joker - Kids
5 Para a Meia-Noite
Anatomia de Grey
Uma Cidade em 2 ou 3 Dias
Fronteiras XXI
RTP Arena

07:02
13:55
14:00
15:00
15:30
16:00
17:00
20:40
21:30
22:06
22:12
23:05
00:30
01:30
02:30
03:00

Programação Infantil
Folha de Sala
Sociedade Civil
A Fé dos Homens
Biosfera
Wild Moments
Programação Infantil
Tutancámon
Vida, Morte e Legado
Jornal 2
Folha de Sala
1994
Cruzeiro Seixas
As Cartas do Rei Artur
Cinemax
Sociedade Civil
Universidade Aberta
Euronews

SIC
06:00
09:00
10:00
13:00
14:45
16:00
18:00
19:00
20:00
21:45
22:15
23:00
00:00
01:00
02:00
02:15

TVI
Edição Da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Rainha das Flores
Júlia
Viver a Vida
Jornal Da Noite
Benfica x KKS Lech Poznan
Liga Europa (Directo)
Nazaré
Terra Brava
Golpe De Sorte
Totalmente Demais
Passadeira Vermelha
Liga Europa - Resumos
Original É Cultura

06:30
10:15
13:00
14:55
16:00
18:15
19:15
19:57
21:55
23:00
00:00
01:55
02:50
04:30

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
Amar Demais
Big Brother
A Revolução: Extra
Autores
A Outra
TV Shop

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

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

Sudoku
5

9

1

FARMÁCIAS
AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

Praça do Comércio, 47

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Avenida Barjona de Freitas, 147

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
LAMELA T. 253 811 684

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
CAMPANTE T. 253 481 272

PONTE DA BARCA
POPULAR T. 258 452 118

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

R. Dr. Abílio Torres, 1168

Rua António José Pereira 66

FAFE
CUMEIRA T. 253 503 310

ARCOS DE VALDEVEZ
TORRES T. 258 529 150

PONTE DE LIMA
DA VILA T. 258 948 251

R. da Cumieira, 32

Av. Dr. Jose Osvaldo Laranjeira Rod Gomes

Av. António Feijó, Loja M

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CALENDÁRIO T. 252 378 400

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

VIANA CASTELO
SÃO BENTO T. 258 817 603

Av. de França, 1361

R. da Corredoura, 50

Av. Dom Afonso III, 434

GUIMARÃES
BARBOSA T. 253 516 184

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

RR. Dom António Barroso, 49

BRAGA
LIMA T. 253 262 384
Rua dos Chãos, 166

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

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

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

Largo do Toural, 36

Praça da República, 92

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
CODEÇO SUCR T. 251565821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Urbanização Quinta das Andorinhas, Lj 9
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Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - ponte; seca. 2 - ouviela. 3 - um; songa; ar. 4 - sal; eco; aru. 5 - areu;
auto. 6 - monumento. 7 - dono; aula. 8 - ara; ada; aaz. 9 - de; joana; si. 10 - durrães.
11 - lusa; orear.
Verticais: 1 - pausa; dado. 2 - marmore. 3 - no; leona; du. 4 - tus; uno; jus. 6 - incomodar. 7 - sego; anão. 8 - ela; ana; aer. 9 - ca; autua; se. 10 - artolas. 11 - fruo; aziar.
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Explosão
de prazer
Olá, cheguei hoje, 24 anos,
alta magra, peitos grandes,
elegante. Recebo em lingerie

964 131 762

Cabritinha
de volta
das 8 às 19 horas

918 595 077

LINDA EMPREGADA
Sou uma linda empregada de
balcão a iniciar em convíviofaço oral natural minete e 69.
Dona de belas curvas pra
apreciadores de uma grande
mulher.

913 163 286

Insólito

Sexy, atrevida, carinhosa,
meiga, oral guloso, 69,
peitos XXL. Venha passar
um belo momento de relax,
sem pressas.

912 585 106

37 anos, meiga, desinibida,
sou bem gostosinha, loira
linda, completa.
Com chupar gostoso.

932 443 786

A colecção de calçado e acessórios lançada
pelo Lidl chegou às lojas portuguesas na
passada e, goste-se ou não, verdade é que já
são milhares as publicações dos cibernautas
que estão a aderir a esta moda ou a 'brincar'
mas passando a publicidade. Após o enorme
sucesso no estrangeiro, com peças a estar à
venda no site do eBay por cerca de dois mill
euros, o fenómeno começa agora a ganhar
forma em Portugal, sendo já vários os

Famosa pelas suas
roupas reduzidas
e pelos seus grandes
atributos, Jessica
Weaver surpreendeu
os fãs com o seu
cabelo pintado
de preto.

Colombiana

Sandra

Sapatilhas da coleção especial
do Lidl à venda por mil euros

Jessica
Weaver

Publicidade 31
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anúncios de quem está disposto a revender
os produtos da marca da cadeia de
supermercados.... a preços inimagináveis.
As sapatilhas, por exemplo, estão á venda
nas lojas por 14,99 euros, mas no OLX
consegue encontrá-los à venda por valores
que variam entre os cem e os mil euros. Há
quem esteja também a vender auscultadores
daquela marca por 2500 euros e um “kit
original Lidl completo”, com auscultadores,
pulseira com pen drive, porta-chaves e uma
power bank por 5500 euros.

JOGOS
Segunda 30/11/20

Sorteio 48/2020

10 273
2.º Prémio 12 182
3.º Prémio 31 324
1.º Prémio

Terça 02/12/20

Sorteio 96/2020

14 20 29 47 49
*4 *12
Quarta 2/12/20

Sorteio 97/2020

7 20 26 40 45
+9
Quinta 26/11/20

Sorteio 48/2020

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 27/11/20

Sorteio 95/2020

2 5 8 14 16
*8 *9

Sorteio 48/2020

FFH 02098
Sábado 28/11/20

Sorteio 96/2020

27 28 32 38 42
+9

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: O Imperador,
que significa Concretização.
Amor: Faça uma surpresa ao seu
amor. Fortaleça a relação.
Saúde: Coma mais frutos secos,
como cajus e avelãs. Fazem bem
ao cérebro.
Dinheiro: Termine tarefas
pendentes. Concretizará os seus
objetivos.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 36, 41,
49
Touro
Carta do Dia: 9 de Paus, que
significa Força na Adversidade.
Amor: A sua relação poderá ser
posta à prova.
Saúde: Tenha mais cuidado
com a coluna. Evite carregar pesos.
Dinheiro: Controle as compras
por impulso. Os tempos são de
poupança.
Números da sorte: 6, 12, 19, 21,
28, 37
Gémeos
Carta do Dia: Rei de Ouros, que
significa Inteligente, Prático.
Amor: Possibilidade de assumir
uma relação séria que lhe trará
alegria.
Saúde: Irá sentir-se com muita
energia. Aproveite para passear.
Dinheiro: Está a produzir um
trabalho de elevado nível. Acredite
em si.
Números da Sorte: 2, 9, 14, 21, 33,
41

Balança
Carta do Dia: 6 de Espadas,
que significa Viagem Inesperada.
Amor: Se está só prepare-se,
é provável que o amor invada
o seu coração.
Saúde: Pode constipar-se. Evite
ambientes com ar condicionado.
Dinheiro: Possível viagem de
negócios. Correrá tudo bem.
Números da Sorte: 9, 12, 21, 27,
46, 48
Escorpião
Carta do Dia: 5 de Paus,
que significa Fracasso.
Amor: Evite perder tempo a
questionar os seus sentimentos.
Se está apaixonada, mergulhe de
cabeça no amor.
Saúde: Tome cuidado com o frio.
Corre o risco de apanhar uma gripe.
Dinheiro: Continue a empenhar-se
nas suas funções e evite o
fracasso. O sol há-de brilhar.
Números da Sorte: 19, 21, 28, 34,
39, 42
Sagitário
Carta do Dia: Cavaleiro de Copas,
que significa Proposta Vantajosa.
Amor: Valorize-se mais. Já dizia o
ditado “se eu não gostar de mim,
quem gostará?”.
Saúde: Cuide mais de si.
Dinheiro: Dia intenso a nível
profissional. Pode receber uma
proposta vantajosa.
Números da Sorte: 1, 9, 21, 27, 39,
41

Caranguejo
Carta do Dia: 5 de Copas,
que significa Derrota.
Amor: Com inteligência, conseguirá
dar a volta a uma desavença
com o seu par. Evite a derrota
da sua relação.
Saúde: Fortaleça o sistema
imunitário. Coma alho e cebola.
Dinheiro: Atenção aos gastos
exagerados. Chegou a hora de
amealhar.
Números da Sorte: 11, 16, 24, 28,
30, 43

Capricórnio
Carta do Dia: 5 de Espadas,
que significa Avareza.
Amor: Pense mais nos sentimentos
do seu par. Concentre-se em
fazê-lo feliz.
Saúde: O negativismo faz mal
à saúde. Afaste os maus
pensamentos.
Dinheiro: É importante que evite ser
avarenta. A generosidade pode
trazer-lhe valiosas recompensas.
Números da Sorte: 9, 17, 23, 27,
41, 49

Leão
Carta do Dia: 8 de Ouros, que
significa Esforço Pessoal.
Amor: Dê mais atenção à pessoa
amada. Amar é dar e receber.
Saúde: Período marcado pela
calma e pela harmonia. Aproveite
para guardar energias.
Dinheiro: Esforce-se para
desempenhar as suas tarefas com
esmero. O sucesso chegará.
Números da Sorte: 11, 19, 20, 28,
41, 47

Aquário
Carta do Dia: Os Amantes, que
significa Escolha.
Amor: O seu coração pode ser
acometido por dúvidas. Escolha
o que for melhor para si.
Saúde: O stress diário prejudica o
seu sistema imunitário. Cuide de si.
Dinheiro: Seja humilde com os seus
colegas. A simplicidade é uma
virtude.
Números da Sorte: 7, 13, 16, 25,
34, 39

Virgem
Carta do Dia: A Papisa, que
significa Estabilidade, Estudo e
Mistério.
Amor: Poderá atravessar um
período conturbado a nível
sentimental. Mantenha a calma.
Saúde: Procure deitar-se cedo e
dormir bem. Poupe-se.
Dinheiro: Partilhe as suas ideias
com os colegas. Juntos podem
descobrir novas oportunidades.
Números da Sorte: 1, 13, 27, 33,
41, 45

Peixes
Carta do Dia: 10 de Espadas,
que significa Dor, Depressão,
Escuridão.
Amor: Todas as pessoas têm
defeitos. Seja compreensiva
e aceite o seu par tal como ele é.
Saúde: Tendência para dores
de cabeça. Alimente-se bem.
Dinheiro: Hoje pode sentir-se mais
negativa. Não deixe que isso afete
o seu trabalho. Na vida tudo passa.
Números da Sorte: 2, 9, 16, 25, 36,
42
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Barcelos

GNR deteve homem
que ameaçou
de morte a esposa

QUINTA, 3 DEZEMBRO 2020
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Fafe

Orçamento de 43 milhões de euros
“é um plano ambicioso mas prudente”

A GNR, através do Posto Territorial
de Barcelos, deteve, no concelho de
Barcelos, um homem de 64 anos
por violência doméstica.
Na sequência de uma denúncia que
estaria a ocorrer um desentendimento entre um casal, na passada
terça-feira, os militares da Guarda
deslocaram-se de imediato ao local,
onde se depararam com o agressor
a tentar agredir fisicamente e a proferir ameaças de morte à vítima,
uma mulher de 64 anos.
O suspeito foi detido para ser presente ao Tribunal.

A GNR, através do Posto Territorial
da Póvoa de Lanhoso, identificou
um homem de 50 anos por suspeita
de maus-tratos a animais de
companhia, no concelho da Póvoa
de Lanhoso.
No seguimento de uma denúncia de
maus-tratos a animais de
companhia, os militares foram
chamados para uma situação de
possível envenenamento de gatos
pela proprietária de um dos
animais.
Chegados ao local, os militares
encontraram nas proximidades um
bebedouro com um líquido com
odor a produto químico.
Após diligências policiais, a GNR
identificou o suspeito como possível
autor dos maus-tratos. O homem foi
constituído arguido, e os factos
foram comunicados ao Tribunal.

Militar da GNR acusado de peculato
O Ministério Público (MP) acusou um militar da GNR de Braga de
peculato e abuso de poder por alegadamente ter falsificado os mapas mensais de suplementos remuneratórios, logrando assim receber indevidamente 5.400 euros.
Segundo nota publicada na página da Procuradoria-Geral Regional
do Porto, o arguido era chefe do Núcleo de Investigação Criminal da
GNR de Braga. “Enquanto responsável pelo preenchimento e envio
para processamento dos mapas mensais de suplementos remuneratórios, de novembro de 2011 a outubro de 2016, incluiu o seu nome
enquanto beneficiário do suplemento de escala, embora não tivesse
direito a receber tal suplemento”, refere a nota.

Fafe

Quatro acusados de burla a idosos
O Ministério Público (MP) acusou quatro arguidos, entre os quais
um militar da GNR de Fafe e a mulher, auditora de justiça, de 32 crimes de burla qualificada e um de branqueamento.
Os outros dois arguidos são pais daquele militar da GNR no distrito
de Braga, e residentes em Mondim de Basto, no distrito de Vila Real.

Póvoa de Lanhoso

Identificado
o suspeito
de envenenar gatos

Braga
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A Câmara Municipal de Fafe aprovou o Orçamento para o ano de 2021, no valor global de
43 milhões de euros, superior ao deste ano em três milhões de euros.
O presidente da Câmara Municipal de Fafe, Raul Cunha, fala de um orçamento "elaborado
com base numa política de rigor e uma situação financeira saudável e equilibrada" reforçando tratar-se de "um orçamento focado no apoio às pessoas, às famílias e às empresas".
As funções sociais absorvem, no ano de 2021, 16,2 milhões, destacando-se o investimento
contínuo em acções sociais, habitação e serviços colectivos, educação e serviços culturais e
recreativos, refere o Município em comunicado.
"Neste momento particularmente difícil devido às consequęncias da pandemia que assola
todo o mundo, a autarquia mantém neste orçamento medidas de estímulo à economia, nomeadamente, através de um compromisso forte e determinação em lançar um conjunto de
obras públicas que ajudem nesta nossa vontade de ter um papel activo na retoma da economia em Fafe" justifica o edil fafense.
Raul Cunha reconhece que o orçamento para o próximo ano "é um plano ambicioso, prudente e permitirá manter Fafe numa trajetória de crescimento e de desenvolvimento harmonioso do concelho, sem deixar ninguém para trás e concentrado no objectivo de fazer
por Fafe sempre mais e melhor!”
O investimento de capital na ordem dos 15,6 milhões de euros, prevê a execução de um
conjunto de obras como a conclusão da obra de recuperação do Bairro da Cumieira; a reabilitação do espaço público da zona envolvente deste bairro; a construção da nova piscina
municipal; as obras para a erradicação das coberturas com amianto nas escolas, bem como
a construção do pavilhão da escola Prof. Carlos Teixeira e ainda as obras de requalificação e
manutenção em vários edifícios escolares do concelho.
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