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TAKE AND GO
TENHA A SUA PIZZA EM BREVE INSTANTES!

CONSULTE
O NOSSO MENU
PUB

RUA COMBATENTES DE ULTRAMAR N5 4705-794
TELEFONES 253274207 LOMAR
253610087 SÃO LÁZARO (FORUM)

QUER UMA PIZZA EM CINCO MINUTOS? A pizzaria ‘Padeirinhos’, em Lomar, acaba
de apresentar aos clientes o sistema ‘drive in’, disponibilizando uma pizza em poucos minutos.
É uma ideia inovadora e única que se apresenta à cidade.

Pizzas ‘drive in’ acabam de chegar
à cidade pela mão da ‘Padeirinhos’
pela mão da ‘Padeirinhos’ que acaba de chegar à cidade de Braga a
pizza ‘drive in’ em Lomar. O sistema inovador
‘Take and Go’ (pega e leva) tem
como objectivo agradar aos
clientes, disponibilizando “um
serviço de grande qualidade e
rapidez”, com pizzas a sair em
poucos minutos do tradicional
forno a lenha.
A marca ‘Padeirinhos’ aposta
na inovação do serviço de pizzaria em sistema ‘drive-in’ - “único em Braga e no país”, garantem Sandra da Cruz e André
Salgado, os sócios-gerentes do
projecto. “Este era um projecto
que já estava pensado para acontecer, mas decidimos avançar
devido à pandemia Covid-19 para bem dos clientes, dando-lhes
mais segurança e conforto”.
“Além deste serviço muito diferenciado ‘drive in’, que apresentamos aos nossos clientes,
que basta passarem pelo nosso
estabelecimento em Lomar e pedir uma pizza para levar, o nosso
grande foco é a qualidade do
produto que servimos. O facto
de utilizar o forno a lenha na
confecção das iguarias é, sem
dúvida, uma mais-valia”.
A pizzaria, situada junto à rotunda principal de entrada em
Lomar, apresenta ao público
uma grande variedade de pizzas
e no sistema ‘Take and Go’ disponibiliza seis tipos diferentes
de pizza à escolha dos consumidores: a ‘Padeirinhos’, ‘Marguerita’, ‘Vegetariana’, ‘Atum’,
Pepperoni’ e ‘Frango’.
“Estas são as pizzas mais
vendidas e de qualidade
que apresentamos na
nossa ementa do
‘drive in’”, indica a gerência.

É

A pizzaria ‘Padeirinhos’
inova e apresenta um
serviço ‘Take and Go’,
em Lomar (junto à
rotunda), disponibilizando
aos clientes uma pizza
tradicional especialmente
confeccionada num forno
a lenha em breves
minutos.

‘Padeirinhos’ em Lomar disponibiliza aos clientes serviço ‘drive in’ para pizzas tradicionais

O mestre André garante entrega de pizzas intensamente saborosas

“Além deste serviço muito
diferenciado ‘drive in’, que
apresentamos aos nossos
clientes, que basta
passarem pelo nosso
estabelecimento em Lomar
e pedir uma pizza para levar,
o nosso grande foco é a
qualidade do produto que
servimos.”
Sandra e André
Gerência da
‘Padeirinhos’

PUB

As pizzas podem ser médias ou
familiares e os preços são apetecíveis, variando entre os sete e
os 13 euros.
Para além do serviço ‘Take and
Go’ e da área de restaurante, a
‘Padeirinhos’ de Lomar tem
também um serviço de ‘Take
Away’ para aqueles que quiserem realizar a sua escolha com
mais tranqualilidade.
A marca ‘Padeirinhos’ tem
também casa aberta em São Lázaro, junto ao Forum Braga,
com restaurante-pizzaria, ‘Take
Away’, serviço de entregas ao
domicílio e brevemente disponibilizará a sua própria aplicação,
possibilitando aos clientes realizar encomendas a partir do seu
telemóvel.
A pizza mais famosa é a da ca-

O forno a lenha é uma das apostas “para assegurar um produto de grande qualidade”

sa, que tem o mesmo nome ‘Padeirinhos’, sendo a mais solicitada pela clientela. E a pizza
‘Suprema’ é uma das iguarias
mais diferenciadoras do cardápio, recheada, com massa dupla
e com batata no topo. “As nossas
pizzas são totalmente confeccionadas por nós, desde a massa ao
molho, escolhendo sempre os
melhores e mais frescos ingredientes”. A ‘Padeirinhos’ disponibiliza, ainda, um cartão de fidelidade aos seus clientes, em
que oferece a 10.ª pizza.
Neste momento, o restaurantepizzaria cumpre o horário estipulado pelo Estado de Emergência em vigor, mas o objectivo é
que, no futuro, o serviço de ‘Take and Go’ se estenda até às
02.00 horas.

No restaurante há várias
pizzas à escolha e no
sistema ‘drive in’, os
consumidores podem
optar por seis paladares
distintos: a pizza da casa
‘Padeirinhos’, ‘Marguerita’,
‘Vegetariana’, ‘Atum’,
Pepperoni’ e ‘Frango’.
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Destaque

Sobe para 107 o número
de mortos com Covid-19

COVID-19
307,618

BRAGA registava anteontem 1180 casos activos de Covid-19. No espaço de
uma semana, o concelho contou mais 11 mortes e 1071 recuperados.
BRAGA
| Marlene Cerqueira |

Apesar de pandemia dar sinais
de abrandamento, embora ligeiros, no concelho de Braga o número de pessoas que morrem infectadas com o Sars-CoV-2 continua a aumentar. Anteontem
eram já 107 os óbitos associados
à Covid-19, registados desde o
início da pandemia.
Destes 107 óbitos, 11 ocorreram na última semana. Recordese que desde meados de Junho e
até ao fim de Outubro o concelho registava 74 mortes, sendo
que nesta segunda vaga da pandemia há registo de mais 33 vítimas mortais.
Quanto a casos activos, o concelho registava anteontem ao final do dia, 1180, menos 235 casos activos do que no mesmo dia
da semana passada.
Desde o início da pandemia o
concelho já registou 7782 casos
de Covid-19. Destes, 847 foram
confirmados entre anteontem e o
mesmo dia da semana passada.
O número de recuperados con-

O Município de Braga e a InvestBraga anunciaram ontem
que voltam a disponibilizar a
Pousada de Juventude, na Rua
de Santa Margarida, para o alojamento gratuito de profissionais
da área da saúde.
Estão já a ser disponibilizados
gratuitamente 26 quartos até dia
31 de Janeiro de 2021.
“A medida visa apoiar os profissionais no activo que estejam
na primeira linha de combate à

PORTUGAL

229,018 (+5,572)

+ 3,772 NOVOS CASOS

73,876 (-1,879)

A primeira fase da vacinação
contra a covid-19 será administrada nos pontos de vacinação
habituais dos centros de saúde,
nos lares e unidades de cuidados
continuados.
A vacina será também administrada aos profissionais de saúde
e dos serviços essenciais no âmbito da medicina no trabalho.
Estes são os pontos de vacinação
previstos na primeira versão do
Plano de Vacinação.

100960
LISBOA
E VALE DO
TEJO

6426
ALENTEJO
DR

Número de casos activos em tendênci decrescente

Covid-19 e que não possam regressar a casa, sob pena de contágio a familiares”, explica a autarquia em comunicado.
Desta iniciativa podem beneficiar não apenas aos profissionais
de saúde que desempenham funções no concelho de Braga, mas
também aos que, sendo residentes em Braga, trabalham em instituições fora do concelho.
“Numa altura em que enfrentamos uma segunda vaga da pandemia e em que os profissionais
de saúde continuam na linha da
frente no combate à Covid-19, é

5456
ALGARVE

Já o número de pessoas em vigilância activa mantém-se em linha com os últimos dias: estavam 1839 bracarenses em
isolamento profiláctico por terem tido contacto com alguém
infectado.

fundamental termos estruturas
de suporte e retaguarda. É nesse
sentido que voltamos a disponibilizar gratuitamente o Centro
de Juventude de Braga”, realça o
presidente da Câmara, Ricardo
Rio, citado no comunicado.
Os profissionais da área da
saúde que desejem usufruir deste apoio disponibilizado pelo
Município e pela InvestBraga
devem contactar o Centro de Juventude de Braga através do endereço electrónico cjb@investbraga.com ou por contacto
telefónico.

CASOS ACTIVOS

País
Vacina será
administrada
nos centros de saúde
e lares

30870

Pousada da Juventude disponibiliza
26 quartos para profissionais de saúde
| Redacção |

RECUPERADOS

CENTRO

Gratuitamente

BRAGA

Casos Confirmados

161886
NORTE

tinua a aumentar significativamente, justificando em grande
parte a diminuição de casos activos.
Anteontem, havia 6495 recuperados, mais 1071 do que no
mesmo dia da semana passada.

MORTES
4,724 (+79)

924

1096

MADEIRA

AÇORES

65,257,214

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 422,063 NOVOS CASOS

45,191,123

CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
RÚSSIA
FRANÇA

1,507,162

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

14,391,835 281,037 5,631,441 26,180
9,556,881 138,946 419,869 8,944
6,445,691 174,647 572,691 8,318
2,375,546 41,607 474,088 2,300
2,257,331 54,140 2,036,251 3,425

Mundo
Espanha com mais de 10.000 novos casos
A Espanha registou ontem 10.127 novos casos de covid-19, elevando para
1.675.902 o total de infectados no país desde o início da pandemia.
As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 254 mortes nas
últimas 24 horas atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para
46.038.
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Braga

Município avança para liquidação
da parceria público-privada
EXECUTIVO municipal de Braga discute hoje a proposta de dissolução da SGEB por transmissão global
do património para o Município. É o único ponto de uma reunião extraordinária.
REUNIÃO CÂMARA
| Redacção |

O executivo municipal de Braga
reúne-se hoje, a título extraordinário, para votar a proposta de
dissolução da Sociedade Gestora
de Equipamentos de Braga SA
(SGEB) e o plano de liquidação
da mesma por transmissão do
património para o Município de
Braga.
Por implicar um aumento da
dívida do Município de Braga, a
proposta de dissolução da SGEB
exige o visto prévio do Tribunal
de Contas, a unanimidade dos
accionistas e o acordo escrito
dos dois bancos financiadores,
além da aprovação da Assembleia Municipal de Braga.
De acordo com o relatório que
fundamenta a proposta de dissolução, “a manutenção da parceria público-privada... tem vindo
a causar um impacto financeiro
particularmente oneroso para o
Município de Braga, deixando
de se justificar a manutenção da
existência da SGEB”.
A este argumento acresce a
“deterioração da situação patrimonial do Município face ao
contexto de pandemia provocada pela Covid-19” que aponta
para “um impacto negativo ao
nível das receitas fiscais”
A parceria público-privada lançada em Janeiro de 2008 para a
construção, financianento e conservação de equipamentos de in-

de da SGEB se traduz num aumento progressivo do seu endividamento, primeiro face aos
empreiteiros/fornecedores, depois face aos bancos e accionistas privados, estando a totalidade do seu activo onerada por
dívida a accionistas e fornecedores, a amortizar ao longo dos 25
anos de duração da parceria,
através das rendas pagas pelo
Município.
O estudo aponta como caminho a dissolução em vez do pagamento das rendas à SGBE, assumindo o Município a amortização dos passivos acumulados
pela empresa, num quadro de re-

lll
A proposta de liquidação da
SGEB e transmissão do seu
património para o Município
que hoje é sufragada pelo
executivo municipal segue
para a Assembleia
Municipal para depois ser
submetida à fiscalização
prévia do Tribunal de
Contas.
DR

Parceria público-privada foi constituida para construir e gerir equipamentos de interesse municipal

teresse municipal chega ao fim
depois de muito debate político
e custos de milhões de euros para os cofres municipais.
Constituida em Novembro de
2008, a SGEB tem o Município
como accionista público, mas
minoritário, com uma participação de 49 por cento.
Entre 2009 e 2016, foram celebrados contratos e contraídos
empréstimos bancários que oneraram o Município que, já sob a
gestão de Ricardo Rio, encerrou,
em 2016, o processo de construção de equipamentos, suspen-

lll
De acordo com a proposta
que hoje é votada pelo
executivo municipal, o único
trabalhador contratado pela
SGEB será sujeito a um
acordo de cedência de
interesse público para
empregador público.

dendo ou optando pela não execução de vários projectos.
Já com o objectivo da dissolução da parceria público-privada,
o Município solicitou um estudo
à Ernst & Young que aponta que
a dissolução pode trazer uma
poupança na ordem dos 52,4 milhões de euros.
O estudo prevê um impacto financeiro, mas salvaguarda o
cumprimento dos limites de endividamento do Município bracarense.
A fundamentação económicofinanceira revela que a activida-

visão das condições de financiamento.
Isto tendo em conta que os
contratos de arrendamento celebrados pelo Município só terminarão em 2041.
Ao valor das rendas anuais de
6,6 milhões de euros, acrescem
os custos de manutenção dos
equipamentos e da sua eventual
renovação que estão na esfera de
responsabilidade financeira do
Município.
Uma das recomendações é no
sentido de reestruturar o passivo
bancário da SGEB no quadro da
dissolução, “de modo a que os
activos e os passivos possam ser
transmitidos em novas condições para o Município”.
Publicidade
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ACB reconhece
esforço do IEFP
para agilizar
respostas
DR

Webinar divulgou medidas de apoio à criação de emprego

DIRECTOR-GERAL da ACB reconheceu ontem
o esforço do IEFP de Braga na simplificação de
processos e a rapidez que tem tido nas respostas
ao tecido empresarial.

Publicidade

ACB
| Marlene Cerqueira |
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O director-geral da Associação
Comercial de Braga (ACB), Rui
Marques, elogiou ontem o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional
(IEFP) nomeadamente no que
concerne à simplificação dos
processos e à rapidez nas respostas dadas às entidades empregadoras.
Rui Marques falava no decorrer de um ‘webinar’ realizado
ontem com o objectivo de divulgar aos empresários os apoios e
incentivos financeiros em vigor
que o IEFP dispõe para promover a criação e a manutenção de
emprego e a formação de trabalhadores.
“Nestes últimos meses foram
muito relevantes as medidas de
apoio à manutenção do emprego
e dos contratos de trabalho”,
constatou Rui Marques, realçando que neste âmbito é importante salientar que o IEFP, concretamente em Braga, “tem feito um
esforço muito grande de simplificação dos processos e aqui”,
referiu explicando que fala “do
ponto de vista das entidades empregadoras, obviamente”.
Destacou também o “aumento
significativo” da capacidade de
resposta que o IEFP tem demonstrado às empresas.
“A verdade é que o IEFP em
muitas dimensões tem estado a
trabalhar com muito afinco e de
forma rápida”, sintetizou, deixando um elogio ao trabalho desenvolvido por Cláudia Serapicos Alves, que dirige o IEFP de

Braga desde Março, e a sua
equipa.
Rui Marques referiu ainda que
depois do aumento muito significativo do desemprego em
Abril, no impacto da primeira
vaga da pandemia. Disse que os
números do desemprego, apesar
de oscilações, mostram “as empresas se têm mantido resilientes”, mas também que “foram
importantes as medidas de apoio
à manutenção de emprego “que
têm funcionado”.
Cláudia Serapicos Alves admitiu que o IEFP tem feito “um
grande esforço” para estar a altura do desafio e dar a resposta
que se espera.
A responsável do IEFP apresentou o quadro das medidas
lançadas a nível nacional para
responder à pandemia, realçando que o “grande desafio tem sido encontrar o equilíbrio entre a
questão pandémica e sanitária e
o impacto que ela tem na economia”.
‘Medidas de apoio à criação de
emprego foi precisamente o tema deste webinar desenvolvido
pela ACB em parceria com um
grupo de seis formandas RVCC
do curso Técnico Administrativo
(Turma de 2020) do Centro de
Formação Profissional de Mazagão.
Com estas seis formandas que
ontem esperavam ver reconhecidas, validadas e certificadas as
suas competências, passarão a
ser 78 as certificações realizadas
este ano no Centro Qualifica –
CEFP Braga, como referiu Domingos Araújo, coordenador
deste centro e do Núcleo de Gestão da Qualificação.
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Pais desafiados a
educar com os olhos
da mente
CASAL CEGO partilha o desafio e a alegria da parentalidade no
livro “Educar com os olhos da mente” apresentado ontem.
INCLUIR+
| Teresa Marques Costa |

Filipe, Helena e Mara são pai, mãe e filha, são uma família feliz que se propôs
partilhar, em livro, o desafio da parentalidade, sob o título ‘Educar com os olhos
da mente’.
É o próprio autor a afirmar que o título
mais realista seria “uma família feliz” por
ser o que melhor sintetiza a mensagem
que Filipe e Helena, que além da parentalidade, partilham a autoria do livro, querem transmitir: a de um livro de afectos,
uma celebração da simplicidade da vida
em família.
Filipe e Helena partilham outra característica: são ambos cegos e, por isso, quiseram sensibilizar a comunidade para o
desafio da parentalidade para quem tem
alguma deficiência.
O livro, editado pela Seda Publicações,
foi ontem apresentado na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva (BLCS), inserido na
quinta edição da semana dedicada à inclusão ‘Incluir +’.
A directora da BLCS, Aida Alves, lembrou que “a melhor forma de ajudar uma
pessoa com deficiência é ajudar no estritamente necessário para que ela siga a sua
vida, a sua rotina”.
Ao acolher a apresentação do livro
‘Educar com os olhos da mente’, a BLCS
quer divulgar “um exemplo de persistência e de ensinamentos” de “um casal cego
que se desafiou e desafia os outros a
acompanhá-los na jornada da parentalidade”.
Aida Alves acredita que “será uma boa
ferramenta para ajudar outros” que se
queiram aventurar no desafio da parentalidade, cegos ou não, e, neste contexto,
“não é só uma obra, é também uma causa”.
O editor do livro, Jorge Castelo Branco,
fala dos autores como “heróis”, não por
serem cegos, mas “por comunicarem connosco as suas dificuldades, ensinandonos”.
“Perante uma circunstãncia desfavorável conseguiram contornar e vencer os
obstâculos” reforça Jorge Castelo Branco.
O editor salvaguarda que nem o Filipe
nem a Helena querem para eles nenhum
reconhecimento especial.

Sao os próprios autores, na introdução,
que pedem: “por favor, não tenham pena
nem comiseraçao, porque este não é um
livro de lamentações nem lamúrias”.
“O único propósito é mesmo partilhar a
nossa vivência enquanto pais porque
achamos que ela pode ser útil a alguém”
escrevem Filipe e Helena.
Ao assumir-se no subtítulo como “Manual para exercício de parentalidade”, o
livro não veicula “verdades absolutas”,
salvaguarda Filipe Azevedo que o descreve como “eclético” e “prático” indicando
as estratégias que o casal encontrou para
desempenhar a função de pais.
Perante a plateia que ontem assistiu à

lll
Além do livro físico, que ontem foi
apresentado, a Seda Publicações
terá à disposição dos leitores, a
partir de amanhã, e pela primeira
vez, não um, mas dois formatos de
ebook, um para quem normovisuais
e outro para cegos.
apresentação do livro, Filipe Azevedo
descreveu que existem muitos mitos associados à cegueira. No caso de cegos com
filhos, “o estigma mais difícil de combater e de explicar é o da criança cuidadora”
que, para este pai, “seria a negação completa da parentalidade”, sendo que as
pressões vêm de fora e são dirigidas à
criança.
Filipe Azevedo explica que “os pais cegos têm que ser tão ou mais autónomos
do que eram antes do nascimento da
criança”.
Este pai reconhece que “o desafio tem
sido exigente”, mas partilha um segredo:
“o tempo em família”, o mesmo que descreve em forma de poema, no último capítulo do livro: “Não te posso dar todos
os brinquedos que gostarias, mas posso
dar-te o meu tempo e a minha energia que
têm para mim um valor incomensurável
que nem imaginas”.
A co-autora, Helena Rodrigues, fez
questão de agradecer o apoio da família:
“se para um casal normal, uma família
unida e presente é importante, nós não somos excepção” assumiu.

ROSA SANTOS

Filipe Azevedo e Helena Rodrigues deram ontem o seu testemunho na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva
Publicidade
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Estudantes de Direito vão apoiar CIAB
em processos de mediação de conflitos
O CENTRO de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo de Braga (Tribunal Arbitral do Consumo) celebrou,
ontem, um protocolo com a Associação de Estudantes de Direito da UMinho, numa parceria que traz vantagens mútuas.
lll
Altino Bessa, presidente
da administração do CIAB,
destaca as “vantagens
mútuas” que acarreta o
protocolo com a Associação
de Estudantes da
Universidade do Minho.
“Este é um local onde
poderão completar a sua
formação académica”,
sublinhou.

TRIBUNAL ARBITRAL
| Marta Amaral Caldeira |

Os estudantes de Direito da Universidade do Minho (UMinho)
vão começar a ‘apoiar’ a mediação de conflitos que é feita no
CIAB - Centro de Informação,
Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo de Braga
(Tribunal Arbitral de Consumo)
e que abrange 19 municípios.
Esta é apenas uma das possibilidades viabilizadas no protocolo,
ontem, assinado entre o centro e
a Associação de Estudantes de
Direito da UMinho (AEDUM).
Considerando o protocolo como “importante e até simbólico”, Altino Bessa, presidente da
administração do Tribunal Arbitral e do Consumo, sublinhou a
colaboração que agora se torna
possível com a academia minhota e os estudantes de Direito que
passam, por exemplo, a poder
realizar estágios curriculares
e/ou profissionais neste tribunal.
“Este é um local onde poderão
completar a sua formação académica”, assinalou o responsável,
apontando para as “vantagens
mútuas” que o protocolo traz para ambos os lados, nomeadamente, com “a disponibilização
de técnicos para participar e partilhar conhecimento num tribunal que tem várias competências”.
Refira-se que recentemente os
tribunais arbitrais viram alargadas as suas competências, as
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Altino Bessa, presidente do CIAB, e André Teixeira, presidente da AEDUM, assinaram, ontem, protocolo de parceria institucional

quais estavam, até há bem pouco
tempo, cingidas apenas à arbitragem de conflitos relativos a bens
essenciais (água, electricidade,
etc.) e agora têm já uma abrangência maior, com competência
para intervir/mediar conflitos
em processos de consumo até
cinco mil euros, sejam eles quais
forem.
O protocolo estabelece, ainda,
colaborações a outros níveis, nomeadamente em termos de formação profissional, divulgação

e informação, nomeadamente da
acção do tribunal arbitral - que é
um parceiro da agilização do
próprio direito de justiça.
André Teixeira, presidente da
AEDUM, destacou a “parceria”
agora criada com o CIAB, frisando que é precisamente no estabelecimento de “pontes” com
as várias instituições do território que a associação tem vindo a
trabalhar cada vez mais.
O estudante de Direito sublinha, ainda, a “valorização” que

esta parceria acarreta quer para a
AEDUM e UMinho, quer para o
próprio CIAB, com vantagens e
benefícios para os dois lados e
também para a sociedade em geral pelos serviços gratuitos disponibilizados pelo tribunal arbitral, mostrando que é possível
encontrar “soluções democráticas” na gestão de qualquer conflito. “Além de valorizar as instituições e o sistema de justiça,
esta é também uma forma de fazer com que as pessoas possam

confiar nela”.
O presidente da AEDUM frisou, por outro lado, que este protocolo vem permitir também a
“exploração de várias áreas do
Direito e não apenas a advocacia”, referindo que esta não se
esgota numa só saída profissional. André Teixeira destaca, também, a possibilidade que este
protocolo com o CIAB dá aos
estudantes de Direito no sentido
de poderem “fazer a diferença”
mesmo enquanto estão ainda a
estudar.
Na assinatura do protocolo,
que decorreu nas instalações do
CIAB, situadas no edifício da
Junta de Freguesia da Sé, esteve
também Cristina Dias, presidente da Escola de Direito da UMinho, que felicitou o CIAB e a
AEDUM pela parceria que vai
permitir aos estudantes de Direito a aquisição de “outras competências”.

Publicidade

Mediação de conflitos de consumo é efectuada agora em processos até cinco mil euros

Tribunal Arbitral de Braga destaca-se no país
com a maior taxa de resolução de conflitos
TRIBUNAL ARBITRAL

lPichelaria lCaixilharia
lDesentupimentos lEstores

| Marta Amaral Caldeira |

O Tribunal Arbitral e do Consumo de Braga volta a destacar-se
entre os demais centros de arbitragem do país, apresentando a
maior taxa de resolução de con-

flitos de consumo (95%) no primeiro semestre deste ano de
2020.
Altino Bessa, presidente da administração do CIAB, volta a
destacar o papel crucial que este
tribunal tem tido na mediação e
resolução de conflitos de consu-

mo.
São cada vez mais os que procuram estes tribunais para dirimir conflitos. A nível nacional
foram cerca de 4000 processos
resolvidos através da mediação e
julgamento. A taxa de resolução
nacional é de 82%.
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‘A Praça’ está mais confortável, funcional,
mas não esqueceu a memória colectiva
QUASE DOIS ANOS após o arranque das obras e 6 milhões de euros investidos, o mercado municipal entra amanhã em funcionamento. Mais funcional e com serviços complementares, a ‘Praça’ alia o tradicional à modernidade exigida pelos novos tempos.
MERCADO MUNICIPAL
| Paula Maia |

Estruturado, funcional, moderno
mas sem deixar de representar a
memória colectiva com raízes
profundas. É assim que se apresenta o novo Mercado Municipal de Braga - com a marca ‘a
Praça’ - que entra em pleno funcionamento este sábado.
Para dar a conhecer o resultado
de 6 milhões de euros de investimento, o Município de Braga
abriu ontem o espaço à comunicação social, uma espécie de visita guiada que deu a conhecer
as novas valências, os novos espaços, bem como os que foram
requalificados.
O mais imponente e o que salta
à vista de qualquer visitante é,
desde logo, o Terrado que se
apresenta como o espaço central,
o mais amplo, onde estarão à
venda produtos hortofrutícolas e
as flores. A cobertura em vidro
térmico e madeira proporcionalhe não só um conforto, mas
também um ambiente natural
mais condizente com os produtos que aqui serão expostos.
Ao redor encontramos a zona
dos talhos - 15 no total - assim
como 12 lojas interiores destinadas produtos gourmet, enchidos,
padaria, entre outros.
A peixeira foi a zona que menos impacto sofreu com a requalificação, mas também conheceu
uma restruturação em termos de
posicionamento dos comerciantes que viram ainda melhoradas
as condições para armazenamento dos seus produtos.
Apesar da área do mercado ser
praticamente a mesma, há novas
valências e novos produtos para
comercializar. Uma das novidades é a Ala da Alimentação com
dez quiosques (ou 15, com dupla
face) e ainda um restaurante de
maior dimensão.
Outra das novidades é a Loja
do Mercado, situada junto à entrada principal, um espaço que
será gerido pela autarquia e encarada como o rosto deste equipamento renovado onde além da

ROSA SANTOS

Olga Pereira mostra-se satisfeita com o resultado da intervenção feito no mercado municipal

ROSA SANTOS

ROSA SANTOS

Ala da Restauração é uma das novidades que pode encontrar no mercado municipal

venda de merchandising, acolherá showcookings ou outros
eventos de carácter e cultural.
O mercado integra ainda uma
nova e ampla zona técnica, com
salas destinadas a actividades de
formação, mas também de apoio
aos talhos e às lojas contíguas.
Nesta área, restrita aos comerciantes, estão as câmaras frigoríficas e salas destinadas à produção de fumeiro que pode ser

certificado.
A partir de agora os clientes
têm também a oportunidade de
deixar os produtos que compram
ou reservaram junto dos comerciantes em locais devidamente
preparados para o efeito para, se
pretenderem, mais tarde levantarem.
Olga Pereira, vereadora da câmara de Braga, que tem a seu
cargo a gestão do mercado mu-

Um das áreas destinadas a produtos gourmet, padaria, enchidos, entre outros

nicipal, refere que o novo equipamento resulta de uma “junção” entre o tradicional mercado
e a modernidade que hoje é exigida pelos munícipes. “É um
projecto muito bem conseguido
no sentido de permitir manter
aquilo que o tradicional mercado municipal, com 80% do espaço dedicado aos produtos frescos”, mas criando a possibilidade de abrir um leque de opor-

tunidade para a entrada de outros complementares”.
A obra conheceu várias vicissitudes, desde a impugnação do
concurso a obras complementares decorrentes de um processo
de reabilitação, mas a vereadora
diz que foi um percurso que “valeu a pena”.
“Acho que o mercado falará
por si quando começar a funcionar”, conclui.
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Barcelos aprova “o maior orçamento
de sempre” com o valor de 84,6 ME
SÃO MAIS 14 milhões de euros face a 2020, justificados pela transferência de verbas referentes à
delegação de competências na Educação, aumento de transferência de verbas do Orçamento de Estado
e as candidaturas a fundos comunitários.
BARCELOS
| Redacção |

O executivo de Barcelos aprovou o Plano e Orçamento para
2021, “o maior de sempre”, no
valor de 84,6 milhões de euros,
representando um aumento de
14 milhões face a 2020.
O executivo justifica o aumento, sobretudo, pela transferência
de verbas referentes à delegação
de competências no âmbito da
Educação, ao aumento de transferência de verbas do Orçamento de Estado e às candidaturas a
fundos comunitários.
O documento das Opções do
Plano e Orçamento prevê 69,5
milhões de euros de receita corrente e 15 milhões de euros de
receita de capital. Do lado da
despesa, está prevista uma despesa corrente de 47,2 milhões de
euros e uma despesa de capital
de 37,3 milhões de euros.
O executivo refere que apesar
das transferências directas do
Estado para o município terem
registado um aumento de cerca
de oito por cento face a 2020, este pode não ser suficiente para
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Apesar do aumento de receitas do Estado, edil diz que estas podem ser insuficientes para fazer face à expectável perda de receitas

“aguentar” a expectável perda
de receitas próprias, motivada
pela recessão da economia provocada pela pandemia em áreas
como a Derrama, o IMT ou, ainda, a diminuição das receitas dos
licenciamentos.
Para além da assumpção dos
compromissos em matéria de

competências descentralizadas
na Educação, destacam-se, nas
Opções do Plano, os investimentos em curso nas áreas da mobilidade, da regeneração urbana e
das estruturas de âmbito educativo, cultural, social e da saúde,
bem como um vasto conjunto de
projectos a iniciar durante o ano

de 2021 e que incluem uma forte
comparticipação de fundos comunitários. De igual modo,
mantêm-se os investimentos nas
freguesias, através da transferência de verbas em montante
igual ao que estaria previsto no
contrato de cooperação com as
freguesias para o ano de 2021,

lll
Num ano que ainda se
espera atípico em todas
as áreas, serão mantidos
e reforçados os apoios às
pessoas em situação de
maior carência económica
e social (como a habitação
e a acção social escolar),
bem como às instituições
públicas e privadas que
estão na linha da frente
do combate à pandemia.
ou seja, mais de 5,9 milhões de
euros.
Num ano que ainda se espera
atípico em todas as áreas, serão
mantidos e reforçados os apoios
às pessoas em situação de maior
carência económica e social (como a habitação e a acção social
escolar), bem como às instituições públicas e privadas que estão na linha da frente do combate à pandemia.
Preparada para “acudir a qualquer situação de emergência”,
com esta proposta de Orçamento
a câmara barcelense afirma ficar
também munida dos instrumentos financeiros necessários aos
investimentos planeados (quer
os que integram os programas
comunitários, quer os que se
mostram prioritários no território do concelho e em parceria
com as freguesias), aos apoios
sociais e culturais e aos investimentos ligados à Educação,
mantendo os objectivos de desenvolvimento assumidos.

Reconhecimento aprovado pela autarquia

Filigrana é património de interesse municipal
PÓVOA DE LANHOSO
| Redacção |

A câmara da Póvoa de Lanhoso
aprovou o reconhecimento da
Filigrana enquanto património
cultural imaterial de relevante
interesse municipal. A proposta
foi apresentada na mais recente
reunião de câmara municipal.
A Filigrana da Póvoa de Lanhoso é hoje uma produção artesanal tradicional com forte vínculo ao território, tendo-se
tornado um elemento patrimonial característico e definidor da

identidade histórica e cultural do
concelho.
Tendo percorrido um longo caminho, a arte da filigrana chega
viva aos nossos dias, com uma
dinâmica que continua acesa nas
comunidades produtoras, com
um desenvolvimento e qualificação relevantes, com um significado identitário que interessa
proteger e preservar, mas também divulgar e dar a conhecer
como ex-libris da Póvoa de Lanhoso. A implementação do processo de certificação foi um importante passo para a qualifi-

cação e valorização da produção
e da comunidade de ourives filigraneiros.
A autarquia povoense considera que esta classificação é “plena
de sentido e oportunidade”, já
que se trata de uma “tradição viva”, uma expressão social de carácter tradicional praticada no
presente, com o envolvimento
da comunidade de detentores do
processo (os ourives filigraneiros) e que este reconhecimento
permitirá potencializar os recursos endógenos como factor de
desenvolvimento local.
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A filigrana da Póvoa de Lanhoso é uma das imagens identitárias do concelho
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Famalicão
150 lugares

Registo Civil reabriu, Segurança
Social mantém portas fechadas

Novo parque
de estacionamento
gratuito ajuda
o comércio

CONSERVATÓRIA do Registo Civil de Famalicão voltou a ter atendimento presencial. Balcão da
Segurança Social ainda não.
FAMALICÃO
| José Paulo Silva |

A Conservatória do Registo Civil de Famalicão já retomou o
atendimento ao público, depois
de ter encerrado no dia 19 de
Novembro por escassez de funcionários, provocada pela infecção de uns por covid-19 e o confinamento de outros. A reabertura deste serviço ocorreu após a
desinfecção das instalações, tarefa assumida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.
Os serviços locais da Segurança Social mantêm-se encerrados
desde a mesma data, também devido ao surgimento de casos de
infecção que agravaram a situação de carência de pessoal.
Ontem, no final da reunião da
vereação, o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, lamentou a falta de
resposta dos ministérios da Justiça e e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social às cartas por si enviadas a 19 de
Novembro, nas quais reclamava
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Registo Civil de Famalicão volta a ter atendimento presencial

“resposta urgente para colmatar
a falta de capacidade de resposta
dos serviços”, classificando de
“cenário muito grave” a suspensão do atendimento no Registo
Civil e na Segurança Social.
“Lamentavelmente não tivemos nenhuma resposta”, declarou o edil, insistindo na necessidade de “interagir” com a admi-

nistração central para evitar novas interrupções no atendimento
presencial naqueles dois serviços.
“Este país tem mais de 40 anos
de democracia, mas falta ainda
muita cultura democrática, diálogo e cooperação”, constatou o
edil famalicense.
Paulo Cunha teme a repetição

do “cenário muito grave” no Registo Civil e na Segurança Social, atendendo à manutenção ou
mesmo agravamento da situação
pandémica, que releva as manifestas carências de pessoal nos
balcões daqueles serviços públicos, lamentando o autarca que
não se aprenda com as situações
vividas.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vê no parque estacionamento gratuito disponível a
partir de hoje nos terrenos da
antiga central de camionagem
uma “ajuda ao comércio de
proximidade”, num momento
em que as obras na Praça D.
Maria II e Campo Mouzinho
de Albuquerque reduziram a
oferta de parqueamento automóvel no centro da cidade.
Paulo Cunha salienta a relevância dos 150 lugares de estacionamento junto à principal
via da cidade, a Avenida Marechal Humberto Delgado, à
entrada principal do Parque da
Devesa e à actual estação rodoviária nesta quadra importante para a actividade comercial. O estacionamento gratuito está disponível mercê de
um acordo de arrendamento
celebrado entre o Município e
os proprietários dos terrenos.

Programa Jovem+Digital dá formação especializada

Indústria tem carência de profissionais nas áreas digitais
ECONOMIA
|José Paulo Silva |

O vereador da Economia da Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalição, Augusto Lima, constatou ontem a carência de profissionais qualificados nas áreas digitais, defendendo “formação
profissional específica” para responder às necessidades das empresas em processo de “transição digital.
A chamada de atenção do autarca foi feita na abertura de um
webinar de informação sobre o
Programa Jovem + Digital, um
projecto de formação para jovens adultos tendo em vista a
aquisição de competências na

área digital, promovido pelo
Município de Famalicão e Instituto de Emprego e Formação
Profissional (IEFP)
“Apesar da pandemia que estamos a atravessar, há necessidade
de recrutamento de pessoas com
qualificações nas áreas digitais,
para fazer a ligação do chão de
fábrica à administração das empresas, trabalhar no comércio
electrónico ou no markeging digital”, apontou o vereador, insistindo que “muita indústria terá
de avançar com recursos humanos qualificados”.
O Programa Jovem + Digital
dirige-se a jovens e adultos desempregados dos 18 aos 35 anos
interessados em realizar percur-
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Augusto Lima: transição digital obriga empresas a contratar recursos qualificados

sos formativos na área digital
disponíveis em Vila Nova de Famalicão, a desenvolver nas instalações da Casa da Juventude,
ou através da modalidade online.
Luís Ribeiro da delegação Regional Norte do IEFP, destacou
que “a pandemia veio acelerar
um proccesso de transição digital que já vivíamos”, salientando
que “a quase totalidade dos novos desempregados são jovens
qualificados com o 12º ano de
escolaridade ou licenciatura”.
Este responsável defendeu que
“a solução para estes jovens passa pela qualificação na área digital” para responder às necessidades das empresas.
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Viana do Castelo

Biblioteca de Viana cria aplicação que dá
acesso a milhares de jornais e revistas
SÃO MAIS de sete mil títulos publicações nacionais e internacionais que podem ser consultados, através uma aplicação disponibilizada pela câmara municipal de Viana. Para isso, basta apenas ser utilizador da biblioteca municipal.
lll
“É um enorme salto que a
biblioteca deu no digital
que ganha, cada vez, mais
expressão no quotidiano.
A associar a isso, estamos
num tempo de pandemia
em que há receios e
limitações que levam a que
as pessoas acedam em
casa”, disse o autarca de
Viana do Castelo.

VIANA DO CASTELO
| Isabel Vilhena |

“É uma forma de democratizar o
acesso à informação, através de
um serviço público que a biblioteca municipal está a prestar aos
seus utilizadores”, assinalou ontem o presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José
Maria Costa, na apresentação da
aplicação que vai disponibilizar
milhares de jornais e revistas digitais aos quase 22 mil utilizadores inscritos na Biblioteca Municipal de Viana do Castelo.
José Maria Costa realçou o
“enorme salto que a biblioteca
deu no digital que ganha, cada
vez, mais expressão na vida do
quotidiano. A associar a isso, estamos num tempo de pandemia
em que há receios e limitações
que levam a que muitas pessoas
que antes utilizavam biblioteca
pública para fazer o acesso à leitura tenham de o fazer a partir de
de casa. Por isso, este é um serviço público que prestamos à
nossa comunidade”, enfatizou.
Trata-se de um novo serviço
gratuito, através da aplicação
Press Reader, que irá possibilitar
que os quase 22 mil utilizadores
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Apresentação da aplicação que vai disponibilizar milhares de publicações digitais aos quase 22 mil inscritos na biblioteca municipal

inscritos na Biblioteca Municipal de Viana do Castelo tenham
acesso digital a milhares de publicações nacionais e internacionais.

Ora, para aceder basta estar
inscrito como utilizador da Biblioteca Municipal ou aceder ao
espaço de leitura da própria biblioteca onde poderá descarre-

gar gratuitamente a aplicação.
O utente apenas tem apenas de
descarregar a aplicação PressReader ou aceder ao website
www.pressreader.com, entrar

através da opção Bibliotecas e
Grupos, seleccionando Biblioteca Municipal de Viana do Castelo, digitando depois as credenciais associadas ao seu cartão de
leitor (número e pin).
“É uma vantagem enorme para
os utilizadores da biblioteca e
para os vianenses que podem
aceder a mais de sete mil títulos
dos mais diversos temas que, de
outro modo, seria impossível”,
explicou Rui Viana, director da
Biblioteca Municipal de Viana
do Castelo, esperando que o
“número de utilizadores inscritos na biblioteca cresça”.
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Escolas de Formação

BOM JESUS
ÚLTIMAS INSCRIÇÕES
PARA:

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

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

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

§nota
Espéctaculos suspensos

Pandemia ‘obriga’ a suspender
espectáculos multimédia
em Viana do Castelo
A Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Associação
Empresarial de Viana do Castelo têm vindo a promover,
ao longo destes meses atípicos, um conjunto de acções
promocionais de animação do comércio local, que em
estrito cumprimento das regras e recomendações da
Autoridade Sanitária visam mitigar o impacto da pandemia na estrutura empresarial do concelho de Viana do
Castelo, com grande incidência nos sectores do comércio,
restauração e serviços.
A última destas acções é um conjunto de espectáculos
multimédia/iluminação natalícia que tem como principal
objectivo de promover o comércio tradicional e dar algum
alento à época vivida.

No entanto, no último fim-de-semana verificaram-se
alguns ajuntamentos junto à Avenida dos Combatentes da
Grande Guerra que se torna necessário impedir, apelando
à responsabilidade de todos e cada um de nós como agente
de saúde pública.
Por esse mesmo motivo, a Câmara Municipal de Viana
do Castelo e a Associação Empresarial de Viana do Castelo decidiram suspender, de imediato e até ao dia 8 de
Dezembro, os espectáculos multimédia na Avenida dos
Combatentes e na Praça da Liberdade, no centro de Viana
do Castelo.
Assim, na próxima quarta-feira, em articulação com a
Polícia de Segurança Pública (PSP), será reavaliada esta
decisão.
As duas entidades reforçam a necessidade de cumprimento de todas as medidas de segurança, apelando a
que se cumprem todas as regras emanadas pelas Autoridades de Saúde, no sentido de mimizar a propagação da
doença e recuperar,o mais breve possível, a normalidade.
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Ponte de Lima

Ponte de Lima apoia IPSS do concelho
FOI RUBRICADO um protocolo de Apoio Financeiro entre o Município de Ponte de Lima e quatro IPSS do concelho, no valor de
637 mil euros, cujo objectivo é reforçar a capacidade de resposta social concelhia.
PONTE DE LIMA
| Redacção |

A Câmara de Ponte de Lima celebrou protocolos de apoio financeiro com quatro IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social, visando o reforço
da capacidade da resposta social,
quer através da melhoria de
equipamentos já existentes, quer
através da criação de novas soluções a instalar no concelho.
O conjunto de medidas e acções a desenvolver, pauta-se de
acordo com o que as instituições
visadas se propuseram a concretizar, por meio de candidaturas
ao Programa de Alargamento da
Rede de Equipamentos Sociais
— 3.ª Geração - PARES 3.0.,

DR

Protocolo de Apoio Financeiro entre o Município de Ponte de Lima e Quatro IPSS do Concelho, no valor de 637 mil euros

por si efetuadas.
Assim, a Casa de Caridade
Nossa Senhora da Conceição
submeteu uma candidatura ao
PARES, sob a designação
‘Construção da ERPI’, com o
objectivo de construir uma nova
Estrutura Residencial para Idosos. A Casa do Povo de S. Julião
de Freixo submeteu a sua candidatura denominada ‘Alteração
de uso de um edifício existente
para Lar de Idosos, Casa Magalhães’, com o objectivo de aumentar a oferta do lar. O Centro
Social e Paroquial de S. Martinho da Gandra prevê também
através da sua candidatura aumentar a sua capacidade, submetendo a proposta de ‘Alteração e
Ampliação do Lar de Idosos’.
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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Liga Europa

Desporto

NA NOITE DO CENTENÁRIO, A PRENDA
TINHA DE SER CLARAMENTE INCRÍVEL
NO JOGO número 100 na Liga Europa/Taça UEFA, o SC Braga quis deixar bem claro que a dimensão europeia que vem assumindo
não é fruto do acaso. Grande exibição resultou no apuramento para os 16 avos de final. Galeno merecia um estádio a aplaudi-lo.
GRUPO G

ESTÁDIO OLÍMPICO DE ATENAS

| Ricardo Anselmo |

Ainda com um jogo por disputar
neste grupo G da Liga Europa, o
Sporting Clube de Braga já garantiu um dos objectivos para a
presente temporada - o apuramento para os 16 avos de final, à
boleia de uma exibição de gala
numa noite europeia em que os
guerreiros do Minho queriam assinalar o centésimo jogo na Liga
Europa/Taça UEFA com um
triunfo, suficiente para arrumar
já a questão.
Mas a noite foi ainda mais brilhante, não só pelo resultado
gordo na Grécia, mas porque da
Ucrânia chegaram notícias bombásticas, com a derrota no Leiceser em casa do Zorya (1-0), a
apermitir ao conjunto orientado
por Carlos Carvalhal entrar para
o último jogo desat fase de grupos (na próxima quinta-feira, em
casa, com o Zorya), ainda com a
passibilidade de chegar ao primeiro lugar do grupo. Para isso,
o Leicester não pode vencer na
recepção ao AEK. Mas isso fica
para pensar depois.
Agora, há que enaltecer o brilharente que o SC Braga conseguiu fazer na Grécia. Uma entrada verdadeiramente fantástica
permitiu aos arsenalistas chegar
aos 10 minutos com uma vantagem de dois golos. Primeiro,

AEK ATENAS

SC BRAGA

2

4

Árbitro Georgi Kabakov (Bulgária)
Auxiliares Martin Margaritov e Diyan Valkov

Tsintotas
Bakakis
Hnid
Nedelcearu
Insua
André Simões
Mantalos
Galanopoulos
Albanis
Livaja
Nélson Oliveir
Massimo Carrera

SCB

O SC Braga atingiu ontem os dez pontos, suficientes para conseguir o apuramento para a próxima fase

num canto, Paulinho desviou e
Ttormena, com a ponta da bota,
abriu o activo e, depois, Galeno
trabalho bem pela esquerda e
serviu para a boca do golo, onde
apareceu Esgaio a encostar com
facilidade.
A entrada foi notória, mas os
minutos seguintes mostraram al-

gum desleixo, e se Nélson Oliveira falhou a primeira oportunidade de forma escandalosa, ao
segundo erro (indesculpável falta de comunicação entre Tormena e Bruno Viana), o ponta de
lança portguês aproveitou para
relançar a portida e recolocar o
AEK em jogo. Ainda assim, o

SC Braga recompôs-se e ainda
colocou nova bola no fundo da
baliza de Tsintotas antes do intervalo, novamente com carimbo de Galeno, a oferecer os festejos a Ricardo Horta.
Para o segundo tempo esperava-se uma reacção do AEK e ela
veio, mas Carvalhal mexeu mui-

Intervalo
1-3

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

Substituições David Carmo por Bruno Viana
(46m), Vasilantonopoulos por Bakakis (46m), André Horta por Iuri Medeiros (56m), Fransérgio por
Al Musrati (57m), Ansarifard por Nélson Oliveira
(60m), Tankovic por Albanis (60m), Schettine por
Paulinho (71m), Levi Garcia por Mantalos (74m) e
João Novais por Castro (79m).
Disciplina cartões amarelos para Bruno Viana
(30m), Al Musrati (50m), Vasilantonopoulos
(58m), Insua (70m), Mantalos (74m), Castro
(74m) e Esgaio (74m).
Golos Tormena (7m), Esgaio (10m), Nélson Oliveira (31m), Ricardo Horta (45m), Galeno (83m) e Vasilantonopoulos (89m).

to ebm a partir do banco e, com
as entradas de Fransérgio e André Horta, o SC Braga definitivamente tomou conta das operações e fechou as dúvidas com
um golo de Galeno, de levantar
qualquer estádio. Uma obra de
arte que nem o tento de Vasilantanopoulos conseguiu esfumar.
Publicidade
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Liga Europa

“O Braga gastou 100 mil euros desde
o início da época, não gastou milhões”
CARLOS CARVALHAL rejubila com nova vitória dos Guerreiros na Liga Europa e com apuramento já consumado para os 16 avos.
Resultados e boas exibições da equipa colocam o SC Braga no centro das atenções, mas o treinador rejeita embandeirar em arco.
§objectivo

SC BRAGA
| Miguel Machado |

Missão cumprida, a uma jornada
do fim da fase de grupos, deixou
o treinador Carlos Carvalhal orgulhoso por mais uma vitória na
Liga Europa. O SC Braga já garantiu a qualificação desejada
para os dezasseis avos e o mérito
vai todo para os seus jogadores,
frisou o técnico arsenalista.
“Os meus jogadores têm sido
bravos, têm sido uns campeões,
num contexto difícil com ciclo
de jogos muito exigente, e a resposta tem sido muitíssimo boa”,
começou por analisar, destacando que “foi um jogo muito bem
conseguido” do SC Braga em
Atenas. “Ganhamos, marcamos
quatro golos, e temos 12 golos
em cinco jogos nesta competição, que é a UEFA não é propriamente o campeonato distrital
de Braga, e com grandes equipas
como o Leicester, AEK, o Zorya
também é um adversário complicado”, apontou.
Carlos Carvalhal adiantou ainda que “foi uma vitória boa, justa e por números até ajustados
em função das oportunidades
criadas durante o jogo” pelos
Guerreiros do Minho.
As boas exibições da equipa e
as vitórias sucessivas, na Europa
e no campeonato português, colocam o SC Braga no foco das
atenções para esta temporada,
mas o treinador rejeita candida-

Chegar ao primeiro lugar
“Neste momento
o nosso foco está
no Belenenses”

SCB

Sobre a possibilidade da equipa
ainda poder alcançar o 1.º lugar
do grupo G, na derradeira jornada marcada para a próxima semana, o técnico do SC Braga afirmou que neste momento o foco
da equipa é o... Belenenses.
“O próximo jogo é para nós o
mais importante e o nosso foco
está todo aí. Depois virá o jogo
da Liga Europa e abordaremos
esse. Mas não vamos fugir daquilo que temos vindo a fazer desde
o início, que é jogar sempre para
ganhar. Mas neste momento estamos já totalmente focados no
jogo de domingo, porque é o
próximo”, realçou Carvalhal.

Carlos Carvalhal continua com razões para sorrir no SC Braga e pede maior valorização aos feitos e vitórias dos seus jogadores

tura aos títulos, e pressões externas, recordando que o protagonismo está sempre nos mesmos.
“No dia em que o Braga tiver
um terço do impacto nos media
que têm os denominados três
grandes em Portugal, um terço
do espaço que eles têm nos jornais, nos canais televisivos... se
calhar podemos pôr o Braga a
começar a aproximar-se das
equipas denominadas grandes”,
referiu Carvalhal, lamentando:

“até lá, temos uma cultura ainda
em que vivemos só da discussão
e do impacto de tudo o que diz
respeito a três equipas. Os investimentos estão todos lá. Eu recordo que o Braga, ao invés de
milhões de investimento, gastou
100 mil euros desde o início da
época. Foi o valor que o SC Braga investiu até ao momento. Temos vindo a aproveitar os jovens
da formação, ainda hoje estava
aqui o Hernâni, está também

connosco o Rodrigo Gomes são
miúdos de 17 e 19 anos. Estamos acima de tudo empenhados
em fazer o nosso melhor, jogo a
jogo, com humildade, com muita capacidade. E os meus jogadores têm sido, de facto, inexcedíveis. De resto, não se fala mais
nada do que isso. Como já disse,
se um dia derem um terço do
mediatismo ao SC Braga... até lá
é só rétorica na minha opinião”,
referiu Carlos Carvalhal.

lll
“Queria dedicar esta vitória
a alguma pessoas desta
estrutura: ao Pinheiro que
fez anos ontem, ao Zé Truques que faz anos hoje e ao
meu tio Joaquim que também fez anos e é um grande
bracarense. E a mim que
faço anos amanhã (hoje).”
Publicidade
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Liga Europa
§destaques
Vitor Tormena estreou-se a marcar

“O mais importante foi a classificação
e conseguir a vitória”
O defesa central Vitor Tormena fez o 1-0 e abriu o caminho à vitória do
SC Braga em Atenas, num jogo onde teve também a infelicidade de cometer um erro dando um golo ao adversário. Para o jogador o “mais importante foi a vitória da equipa e a classificação”.
“Não foi fácil vencer aqui no AEK, casa de um adversário complicado, mas
a nossa equipa esteve muito bem. Só erra quem está ali dentro. É levantar a cabeça e melhorar. Já pensamos no próximo jogo. Agora é recuperar
e pensar já em ganhar também o próximo jogo. Aqui no Braga só jogamos para vencer e em todas as competições”, referiu.
Sobre as ambições do SC Braga na Liga Europa, o central destacou: “o Braga é um time grande, joga sempre para ganhar, é uma equipa que tem
demonstrado o seu valor e vamos dar o melhor pelo SC Braga”.

SCB

Ricardo Horta apontou o 12.º golo nas provas europeias, sendo a par de Paulinho os melhores marcadores do SC Braga

R. Horta iguala Paulinho
nos goleadores da Europa
SCB

E VÃO 12 GOLOS! Ricardo Horta marcou na goleada em Atenas e junta-se
a Paulinho no trono dos reis dos golos do SC Braga nas provas europeias.

Tormena abriu o caminho para o triunfo dos minhotos

SC BRAGA

Ricardo Esgaio vai falhar próximo
jogo com os ucranianos do Zorya

| Miguel Machado |

O extremo Ricardo Horta fez o
gosto ao pé na vitória do SC
Braga frente ao AEK, por 4-2, e
igualou o companheiro de equipa Paulinho (que ficou em branco), com 12 golos, no topo dos
melhores marcadores de sempre
dos Guerreiros do Minho nas
competições europeias.
Ricardo Horta marcou um golo
na época 2016/17, outro em
2017/18, dois em 2018/19, seis
na época passada 2019/20 e esta
temporada já leva mais dois, curiosamente ambos apontados aos

gregos do AEK.
Apesar dos golos, o jogador salienta a importância da “passagem do SC Braga” aos 16 avos.
“É um apuramento mais do que
merecido. Entramos muito bem
no jogo, marcamos logo dois golos, depois estivemos algo apáti-

lll
“O nosso objectivo era o
apuramento e isso já está
conseguido. Se conseguirmos terminar no primeiro
lugar do grupo é a cereja no
topo do bolo.”

cos, e permitimos o golo ao
AEK, mas soubemos reagir muito bem e acabamos com uma vitória folgada”, afirmou o extremo do SC Braga, no final do
encontro.
Ricardo Horta lamentou ainda
o mau estado do relvado do clube grego que dificultou a tarefa
dos Guerreiros. “Estava quase
impraticável, não dava quase para dar dois/três toques. Mas conseguimos o objectivo”, frisou.
Face à derrota do Leicester, o
SC Braga ainda pode chegar ao
primeiro lugar do grupo. Para
Ricardo Horta “seria a cereja no
topo do bolo”, realçou.

Lateral viu o terceiro amarelo em Atenas

Totalista na equipa, o lateral direito Ricardo Esgaio vai falhar, por castigo,
o próximo jogo europeu diante dos ucranianos do Zorya. Jogador viu o
terceiro cartão amarelo na partida com o AEK e não será opção para a última jornada da fase de grupos da Liga Europa.
Quanto à vitória na Grécia, Esgaio mostrou-se satisfeito. “Entramos da
melhor maneira e conseguimos obter dois golos muito rápido, e isso facilitou um pouco a tarefa. Acabamos por conseguir gerir um pouco o jogo.
A equipa está toda de parabéns”, afirmou no final do jogo.
O lateral direito do SC Braga mostra-se ainda confiante em os Guerreiros
chegarem ao primeiro lugar do grupo na última jornada desta fase.
“Já sabíamos que este era um grupo muito complicado, mas o SC Braga
tem demonstrado uma excelente atitude e qualidade. Perdemos um jogo, mas aprendemos com os erros. O grande objectivo está conseguido,
que era o apuramento. Mas se pudermos ficar em primeiro, melhor”.
Publicidade
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Liga Europa
§breves

Brilharete na Europa
já rendeu 8 milhões

Duo de fora
Guardião Rui Ribeiro
e avançado Rodrigo
Gomes na bancada
Carlos Carvalhal levou onze jogadores para o banco de suplentes,
onde não se sentaram os jovens
Rui Ribeiro e Rodrigo Gomes. No
caso do primeiro, guardião dos
sub-23, a convocação para a viagem à Grécia mais não foi do que
uma maior ambientação ao grupo de trabalho, já que o atleta
não está inscrito na Liga Europa.

SC BRAGA juntou mais meio milhão pela passagem aos 570 mil euros pela
vitória. Bolo total pode chegar aos 8,6 milhões só na fase de grupos.

Agenda
Regresso e estadia
em Lisboa para
preparar embate com
Belenenses SAD
O Sporting Clube de Braga regressa hoje a Portugal, treinando
de manhã ainda na Grécia.
A chegada está prevista para as
19 horas a equipa fica instalada
em Lisboa até ao jogo com o Belenenses SAD.
O desafio está agendado para
domingo à noite e os arsenalistas
apostam em manter o bom momento e o segundo lugar da tabela classificativa.
SCB

Galeno protagonizou uma excelente exibição, coroada com duas assistências e um golo de levantar um estádio de futebol

5.ª JORNADA
| Ricardo Anselmo |

Se no plano desportivo as coisas
vão correndo de feição, com o
objectivo já alcançado, do ponto
de vista financeiro também há
motivos para esfregar as mãos. É
que, até ao momento, o SC Braga já arrecadou 8,11 milhões de
euros na presente edição da Liga
Europa. E não vai ficar por
aqui....
Vamos por partes, só pela entrada directa na fase de grupos,
os arsenalistas arrecadaram logo

2, 92 milhões de euros, aos
quais se juntaram mais 2,79 milhões pelo coeficiente do clube
nos últimos dez anos. Ora, tendo

lll
Cada vitória na fase de
grupos velo 570 mil euros e
o empate 190 mil. A entrada
directa valeu 2,92 milhões,
aos quais se juntam 2,79
milhões pelo coeficiente do
clube nos últimos dez anos
nas provas europeias.

em conta que cada vitória na fase de grupos vale 570 mil euros
e um empate 190 mil euros, antes do jogo de ontem os guerreiros do Minho já haviam facturado um total de 7, 04 milhões de
euros, aos quais se juntam mais
570 mil pelo triunfo diante do
AEK e mais 500 mil pela passagem aos 16 avos de final.
Em caso de tirunfo na próxima
e derradeira jornada deste grupo
G, na recepção ao Zorya, na
quinta-feira, o SC Braga pode
elevar a totalidade do bolo até
aos 8,6 milhões de euros.

Ranking UEFA
Portugal mais perto
da França e longe
da Rússia
Portugal voltou a ter uma óptima
jornada europeia no que ao ranking da UEFA diz respeito. Fugiu
da Rússia e aproximou-se do
quinto lugar da França.
SC Braga e Benfica venceram os
respectivos jogos, somando dois
pontos cada um. O empate do FC
Porto valeu um ponto, mas a
passagem dos dragões vale um
bónus de cinco, ou seja, Portugal
fez dez pontos nresta ronda.

AEK

Massimo Carrera resignado

Cabinas - AEK Atenas

Massimo Carrera
assume erros
decisivos contra
“grande equipa”
No final da partida, o técnico
do AEK de Atenas, o italiano
Massimo Carrera assumiu a
culpa pela derrota.
“Tornou-se muito complicado estar a perder 2-0 aos 10
minutos. Assumo a culpa e fomos nós que tornámos o jogo
difícil. Ainda reduzimos mas
sofremos o terceiro golo perto
do intervalo e tudo ficou mais
difícil”, analisou o técnico fo
conjunto grego, que não poupou nos elogios ao SC Braga.
“Defrontámos uma grande
equipa, que jogo muito bom
futebol e ao mínimo erro fomos punidos pelo adversário.
Temos que ver que o SC Braga é uma equipa muito forte,
fez três golos ao Benfica, venceu esse jogo, e mais recentemente marcou três golos ao
Leicester”, frisou Massimo
Carrera, acrestentando que
Carlos Carvalhal “tem uma
equipa forte muito experiente
neste tipo de provas”, em que
um erro pode deitar tudo a
perder.
Publicidade
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Liga Europa

GRUPO A

GRUPO B

JORNADA 5

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

J

V

E

5
5
5
5

4
2
1
0

1
1
2
2

D

M

0 12
2 7
2 3
3 0

S

P

1 13
6 7
8 5
6 2

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

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

GRUPO D

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

5
5
5
5

3
3
1
1

2
2
0
0

D

E

5
3
2
0

0
0
0
0

D

P

J

V

E

0 16 2 15
2 7 9 9
3 8 11 6
5 6 15 0

M

S

1. Slavia Praga5
2. Leverkusen 5
3. Nice
5
4. Beer-Sheva 5

4
4
1
1

0
0
0
0

JORNADA 5

GRUPO F

S

P

0 11 7 11
0 16 7 11
4 6 12 3
3 3 12 3

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

6.ª JORNADA
St. Liège - BENFICA
Lech P. - Rangers

M

S

P

1 11 6 12
1 17 6 12
4 6 15 3
4 6 13 3

JORNADA 5

RESULTADOS
AZ Alkmaar, 1; Nápoles, 1
Real S., 2; Rijeka, 2

CLASSIFICAÇÃO
M

D

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

RESULTADOS
Granada, 0; PSV, 1
Omonia, 2; PAOK, 1

CLASSIFICAÇÃO
E

V

5
5
5
5

GRUPO E

JORNADA 5

V

J

JORNADA 5

RESULTADOS
Nice, 2; Leverkusen, 3
Slavia Praga, 3; Beer-Sheva, 0
CLASSIFICAÇÃO

6.ª JORNADA
Dundalk - Arsenal
Rapid W. - Molde

RESULTADOS
Rangers, 3; St. Liège, 2
BENFICA, 4; Lech P., 0
J

GRUPO C

JORNADA 5

RESULTADOS
Molde, 3; Dundalk, 1
Arsenal, 4; Rapid V., 1
CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

J

V

E

D

M

5
5
5
5

3
3
1
1

1
0
2
1

1
2
1
3

6
7
7
4

S

P

3 10
9 9
5 5
7 3

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

6.ª JORNADA
PSV - Omonia
PAOK - Granada

J

V

E

D

5
5
5
5

3
2
2
0

1
2
2
1

1
1
1
4

M

S

P

6 3 10
4 3 8
6 3 8
4 11 1

6.ª JORNADA
Nápoles - Real S.
Rijeka - AZ Alkmaar

SCB

Esgaio, autor do segundo tento dos minhotos, em acção na Grécia

Benfica também
selou apuramento
com ‘chapa 4’
UEFA/TWITTER

Águias golearam, selaram o apuramento e discutem também o primeiro lugar do grupo
GRUPO G

GRUPO H

JORNADA 5

GRUPO I

JORNADA 5

RESULTADOS
Lille, 2; Sparta P., 1
AC Milan, 4; Celtic, 2

RESULTADOS
Qarabag, 1; Tel-Aviv, 1
Sivasspor, 0; Villarreal, 1

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

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

J

V

E

5
5
5
5

3
3
2
1

1
1
0
0

D

M

S

P

1 12 5 10
1 12 10 10
3 6 9 6
4 7 13 3

6.ª JORNADA
SC BRAGA - Zorya
Leicester - AEK

GRUPO J

V

E

5
5
5
5

4
3
2
0

0
1
1
0

D

E

3
3
2
0

2
1
0
1

D

M

S

P

0 12 5 11
1 11 5 10
3 10 11 6
4 7 17 1

M

S

P

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

J

V

E

5
5
5
5

4
2
2
0

1
2
0
1

GRUPO L

JORNADA 5

J

V

E

D

M

5
5
5
5

3
2
1
0

2
1
2
3

0
2
2
2

6
6
4
2

6.ª JORNADA
Wolfsberg - Feyenoord
Dinamo Z. - CSKA M.

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

D

M

| Miguel Machado |

S

P

0 14 5 13
1 5 7 8
3 9 10 6
4 4 10 1

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

RESULTADOS
CSKA M., 0; Wolfsberg, 1
Feyenoord, 0; Dinamo Z., 2
CLASSIFICAÇÃO

1 8 3 12
1 13 5 10
2 8 11 7
5 6 16 6

6.ª JORNADA
Tottenham - Antuérpia
Ludogorets - LASK Linz

V

5
5
5
5

GRUPO K

JORNADA 5

J

J

6.ª JORNADA
Sparta P. - AC Milan
Celtic - Lille

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

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

FASE DE GRUPOS

JORNADA 5

RESULTADOS
AEK, 2; SC BRAGA, 4
Zorya, 1; Leicester, 0

JORNADA 5

RESULTADOS
Gent, 1; Liberec, 2
E. Vermelha, 0; Hoffenheim, 0
CLASSIFICAÇÃO
P

J

V

E

0 11
6 7
7 5
5 3

S

1. Hoffenheim 5
2. E. Vermelha 5
3. Liberec
5
4. Gent
5

4
3
2
0

1
1
0
0

D

M

S

P

0 13 1 13
1 9 4 10
3 4 13 6
5 3 11 0

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

NO GRUPO D o Benfica goleou o Lech Poznan,
por 4-0, e também já confirmou o apuramento
para os dezasseis avos-de-final da prova.

Foi uma jornada de vitórias folgadas as alcançadas pelas duas
equipas portuguesas na fase de
grupos da Liga Europa. Depois
do triunfo do SC Braga na Grécia, por 4-2, o Benfica goleou
em casa os polacos do Lech Poznan, por 4-0, na quinta jornada
do grupo D garantindo igualmente o apuramento para os 16
avos de final da competição.
Os benfiquistas abriram o marcador aos 36 minutos, com um
golo do defesa belga Vertonghen, ampliando a vantagem na
segunda parte, através do regressado Darwin Núñez, aos 57, Pizzi, aos 58, e Weigl, aos 89.
Com este triunfo, o Benfica está em segundo no grupo, com 11
pontos, os mesmos do líder Ran-

gers, que venceu o Standard Liège (3-2). A equipa belga está em
quarto, com três pontos, os mesmos do Lech Poznan, que é terceiro.
Tal como o SC Braga, o Tottenham, liderado pelo treinador
português José Mourinho, também só necessitava do empate
para garantir a qualificação e assim aconteceu na Áustria, perante o LASK Linz (3-3), equipa
que eliminou o Sporting antes de
chegar à fase de grupos.
Além dos minhotos, do Benfica e da equipa de Mourinho, de
assinalar outras equipas que
conseguiram a qualificação esta
jornada: Villarreal, Lille, AC
Milan, Antuérpia, Dinamo Zagreb e Estrela Vermelha, juntando-se a Roma, Arsenal, Leicester e Hoffenheim, que já tinha
alcançado na ronda anterior.
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§breves

“Queremos inverter
a situação de imediato”

Cerimónias fúnebres

Centenas de pessoas prestaram
última homenagem a Vítor Oliveira

ANDRÉ ALMEIDA fez a antevisão do jogo da 9.ª jornada da I Liga, frente ao
Portimonense, em que os vitorianos querem regressar aos triunfos em casa.
I LIGA
| Carlos Costinha Sousa |

Ganhar em casa. É este o sentimento na mente dos jogadores
do Vitória Sport Clube para a
partida com o Portimonense e
André Almeida foi o porta-voz
da ambição vimaranense para
amanhã.
“A preparação tem sido boa como em todos os jogos, estamonos a preparar para ganhar os
três pontos. Todas as semanas
preparamo-nos bem taticamente
e entramos em todos os jogos
para ganhar, seja em casa seja
fora. As coisas não têm corrido
tão bem em casa como fora, mas
estamos preparados para inverter a situação e esperamos que
seja já neste fim-de-semana”, referiu o jogador.
O adversário da 9.ª jornada
vem de um triunfo caseiro, sendo uma equipa que obrigará o
Vitória a estar no seu melhor, como afirmou André Almeida: “O
Portimonense tem jogadores
com qualidade, que são bons individualmente e que podem decidir jogos. Como equipa são
fortes, mas nós também o somos
e vamos entrar para ganhar e
sermos superiores em todas as
facetas do jogo”.
O registo caseiro dos vitorianos conta com um triunfo e três
derrotas, algo que o médio de 20
anos também atribui à ausência
dos adeptos vimaranenses no D.
Afonso Henriques. “Seja em casa, seja fora, eles estavam sempre presentes. Infelizmente, por
causa da pandemia, não podem
estar no estádio e isso é prejudicial pois o sentimento de apoio
que eles nos dão é superior às
outras equipas. Eles dão-nos
aquela força extra para ganharmos cada lance e isso é muito
importante porque ajuda a ganhar jogos. Os jogadores novos
têm de saber a grandeza do clube. Devido à pandemia, como os
adeptos não estão no estádio, talvez não tenham ainda total noção do apoio que os adeptos nos
dão nas bancadas. Nós tentamos

Centenas de pessoas participaram ontem nas cerimónias fúnebres do
treinador do futebol Vítor Oliveira, prestando uma última homenagem ao
técnico de 67 anos, popularmente apelidado de ‘rei das subidas’, que morreu no sábado passado.
Na cerimónia, que decorreu no Tanatório de Matosinhos, reuniram-se jogadores, treinadores e dirigentes, de vários clubes, mas sobretudo muitos
amigos de Vítor Oliveira, tal como o seleccionador nacional Fernando
Santos, que foi um dos primeiros a chegar ao local. “Era um grande amigo, um companheiro de muitos anos, o que torna este momento muito
difícil. É complicado falar de alguém tão bom como o Vítor. Estava habituado a estar com ele sistematicamente e falar de muitas coisas da vida,
e, por isso, esta é uma perda que me marca muito”, disse, emocionado, o
seleccionador.
Também Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol, marcou presença nesta última despedida a Vítor Oliveira, lembrando “um homem que marca o passado e presente do futebol profissional em Portugal”.
Vários colegas de profissão também se associaram ao momento, lembrando mais que o adversário dentro do campo, o “grande homem que foi
fora dos relvados e o exemplo que deixou”. Também vários emblemas pelos quais Vítor Oliveira passou, como Gil Vicente, Paços de Ferreira, Arouca, Leixões, Chaves, entre outros, prestaram a homenagem na cerimónia.

Taça de Portugal

Já é conhecido o programa
da quarta eliminatória da prova rainha
VSC

André Almeida quer ajudar o Vitória SC a regressar aos triunfos caseiros

passar essa mensagem e eles sabem que neste clube jogamos
sempre para ganhar”.
Jogador desde os cinco anos e
com um percurso totalmente
passado ao serviço do clube vimaranense, André Almeida partilha o sentimento que tem ao
vestir a camisola do Vitória. “Um
sonho de criança vestir esta camisola ao mais alto nível. Trabalhei para estar aqui, trabalho para ter oportunidades e quando as
tenho dou sempre o meu melhor,
pois é um orgulho. Vou dar sempre tudo pelo Vitória”.
Titular nos dois últimos jogos,
o português tem a ambição de
continuar a mostrar-se a bom nível para poder ajudar a equipa.
“Estou a trabalhar para ter estas
oportunidades. Já não jogava a
titular há cerca de um ano, estou
a ganhar cada vez mais ritmo
competitivo e trabalho diariamente para estar bem fisicamente. Vou dar sempre o meu melhor para dignificar este clube”.
O Vitória Sport Clube recebe
amanhã a equipa do Portimonense, a partir das 15.30 horas,
em partida a contar para a 9.ª
jornada da I Liga.

+ adversário
O treinador Paulo Sérgio
assegurou que o Portimonense vai defrontar o Vitória de Guimarães “focado
em discutir a vitória”. “É
mais um jogo em que vamos discutir os três pontos, que queremos muito,
e vamos à procura deles
sabendo que será uma tarefa difícil”, disse o treinador dos algarvios.
Para o treinador, este é
mais um jogo em que a
equipa “deve estar concentrada e focada para aquilo
que são as suas missões, o
plano estratégico e a competição pelos pontos”. “Temos de estar concentrados
nos detalhes em cada jogo,
foi esse o crescimento que
apresentámos no jogo da
jornada anterior”.

O Estrela da Amadora, do Campeonato de Portugal, apurou-se ontem para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, ao vencer em casa o Farense,
da I Liga, por 2-0, naquela que foi uma reedição da final de 1990. O clube
da Amadora voltou a vencer, com golos de Latón (15 minutos) e Horácio
Jau (46). O Farense é, desta forma, a segunda equipa do principal escalão
a ‘cair’ na Taça, depois de o Portimonense ter sido afastado da prova pela
União de Leiria. Também já é conhecido o programa da quarta eliminatória da Taça de Portugal - em que participam seis equipas minhotas - cujos
jogos se disputam no fim-de-semana de 12 e 13 de Dezembro:
Estoril (II)/Lusitano (CP) - Boavista (I)
Fontinhas (CP) - AD Fafe (CP)
Sporting (I) - Paços de Ferreira (I)
Olímpico do Montijo (CP) - SC Braga (I)
Nacional (I) - Leixões (II)
Benfica (I) - Vilafranquense (II)/Sanjoanense (CP)
Belenenses SAD (I) - Sp. Espinho (CP)
Anadia (CP) - Estrela da Amadora (CP)
Rio Ave (I) - FC Famalicão (I)
União de Leiria (CP) - Gil Vicente (I)
FC Porto (I) - Tondela (I)
Marítimo (I) - Salgueiros (CP)
Vitória SC (I) - Santa Clara (I)
Académico de Viseu (II) - Académica (II)
Torreense (CP) - Amora (CP)
Cova da Piedade (II) - Moreirense FC (I)

Moreirense FC

Lesão de Matheus Silva deixa-o
de fora dos planos até ao início do ano
Mais uma dor de cabeça para o treinador César Peixoto, no Moreirense FC,
que não vai poder contar com o lateral direito Matheus Silva, que sofreu
uma nova rotura muscular e apenas poderá voltar a ser opção em meados
de Janeiro próximo. Matheus Silva estará sob a alçada do departamento
médico por um período estimado entre quatro a seis semanas, o que significa que não volta a jogar até ao final do ano.
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IPDJ aprova projecto do DKC
dedicado a canoagem adaptada
PROGRAMA PNDPT tem por missão a promoção de actividades físicas e desportivas, segundo uma metodologia direccionada a todos os cidadãos e que visa dar condições para a prática da paracanoagem.
CANOAGEM
| Redacção |

Com quase três décadas de existência, o Darque Kayak Clube,
de Viana do Castelo, tem trabalhado desde o início da sua fundação com pessoas portadoras
de deficiência intelectual e motora. Para isso, dotou-se com alguns técnicos conhecedores da
área e formou outros para trabalharem na canoagem adaptada e
na paracanoagem. Tem o apoio
de técnico da APPACDM de fisioterapeuta especializado na
área da deficiência e a DKC possui nos seus quadros técnicos de
psicólogo com titulo profissional de treinadores.
Tem dado assim oportunidades
a todos, de forma inclusiva, para
a prática desta modalidade náutica. O trabalho com diferentes
APPACDM(s) tem sido recorrente sobretudo na época de Verão. Em 2019, fruto da cooperação entre a APPACDM e este
clube vianense sediado em Darque, fizeram nascer o projecto
‘Desporto Para Todos’ no âmbito desta especialidade.
Ao mesmo tempo ingressaram
na DKC pessoas que quiseram

DR

Darque Kayak Clube continua a promoção da prática da canoagem e paracanoagem em todas as suas vertentes

iniciar-se na competição a nível
da paracanoagem.
Com tanto sucesso que este
ano, em 2020, a Darque Kayak
Clube levou aos campeonatos
nacionais na categoria KS1 três
atletas de paracanoagem e logo
na sua estreia obteve a vitória de

João Fernandes que se sagrou
campeão nacional na especialidade, tendo sido louvado este
campeão e o trabalho da DKC
neste âmbito, pelo Município de
Viana do Castelo.
Atleta que pertence à DKC e à
APPACDM de Viana do Caste-

lo. Se bem que o resultado fosse
de eleição, a DKC considera que
a este nível mais importante e a
pratica do que os resultados
competitivos.
Assim, pelo segundo ano consecutivo a DKC vê aprovada a
sua candidatura ao Programa

§Viana do Castelo
Investimento de 3,6 milhões de euros

Antiga praça de touros
vai ser transformada
em complexo desportivo
A Câmara de Viana do Castelo aprovou ontem por
unanimidade a adjudicação da empreitada de reconversão da antiga praça de touros da cidade em
campus desportivo por mais de 3,6 milhões de euros.
Fonte autárquica adiantou que a intervenção deverá arrancar no primeiro trimestre de 2021.
Ontem, na apresentação daquele ponto da ordem
de trabalhos da reunião ordinária do executivo municipal, o presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, explicou que a obra foi adjudicada à empresa Baltor, por mais de 3.669.123,10
euros.

Programa PNDpT, desta feita
2020, que não tem como objectivo a competição mas sim a canoagem inclusiva.
Actualmente os técnicos da
DKC trabalham com mais de
uma dezena de praticantes de canoagem adaptada e paracanoagem, mas debatem-se com dificuldades de material, pelo que o
financiamento do Instituto Português da Juventude e do Desporto é importante para o desenvolvimento destes atletas.
O PNDpT tem por missão a
promoção das actividades físicas
e desportivas segundo uma metodologia transversal, multissectorial e multidisciplinar direcionada a todos os cidadãos, assumindo como visão uma população mais ativa, com estilos de
vida mais saudáveis e com melhor qualidade de vida.
A Darque Kayak Clube, através das actividades que promove
e de acordo com o programa
desportivo apresentado enquadra-se na prossecução dos objectivos previstos pelo PNDpT,
contribuindo para o aumento da
prática desportiva e para a promoção da saúde e do bem-estar
junto dos cidadãos portugueses.
A DKC compromete-se assim
a promover a igualdade de oportunidades, a inclusão de pessoas
com deficiência mental, a desenvolver hábitos de vida saudáveis
em pessoas com deficiência e a
adquirir hábitos de vida saudáveis e respeito pelos princípios
de fair-play.
Esta semana foi assinado o
contrato programa pelo Director
Regional do IPDJ e pelo presidente da Darque Kayak Clube.

§atletismo
O autarca socialista disse ter sido a proposta com
valor mais baixo que se apresentou ao concurso publico lançado em Janeiro.
José Maria Costa adiantou que foram apresentadas
duas reclamações, mas a equipa que avaliou as propostas escolheu a empresa a quem foi adjudicada a
empreitada.
Em Janeiro, o executivo aprovou por unanimidade a
abertura de um segundo concurso público para a
reconversão da antiga praça de touros da cidade
em campus desportivo, por mais de 4,9 milhões de
euros.
Em Abril de 2018, o primeiro concurso público para
aquela empreitada, com um valor base de 3,5 milhões de euros, foi anulado, por ter ficado deserto.
O projecto para a requalificação da praça e das zonas adjacentes tem um prazo de execução de um
ano e meio.
A reconversão da antiga praça de touros, desactiva-

da desde 2009, ano em que cidade se declarou anti-touradas, está integrada no Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano (PEDU), candidatado a
fundos comunitários do Portugal 2020.
Em Setembro de 2019, o executivo municipal já tinha aprovado, também por unanimidade, a demolição “praticamente integral” da antiga praça de
touros por se considerar a “opção técnica e economicamente viável” para a reconversão do imóvel
em campus desportivo.
“Há necessidade de refuncionalização do edifício e
quer a geometria, quer o sistema construtivo colocam constrangimentos. Vamos manter a referência
memorial do imóvel, mas vamos criar condições
para, parcialmente, fazer ajustes demolindo sempre que necessário”, explicou, na ocasião, o vereador do Planeamento, Gestão Urbanística, Desenvolvimento Económico, Mobilidade e Coesão Territorial, Luís Nobre.

Ex-SC Braga
Morreu Ricardo Jaquité
atleta de triplo salto
Ricardo Jaquité, atleta que se destacou no triplo salto, morreu na
passada quarta-feira à noite em Almada, na sequência de um esfaqueamento ocorrido na via pública,
no bairro da Arrentela, Seixal.
A notícia da morte do internacional
português, que tinha 31 anos, foi
avançada pelo site da Federação
Portuguesa de Atletismo, na nota
de pesar pelo sucedido.
Sporting e Sporting Clube de Braga, dois dos clubes que representou, também apresentaram notas
de condolências.
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AVC Famalicão lança iniciativa solidária
EQUIPA famalicense mostra toda a sua solidariedade nestes tempos de pandemia e movido pelo espírito de ajuda, organizando
uma recolha de brinquedos para oferecer às crianças de famílias carenciadas.
VOLEIBOL
| Redacção |

Nos tempos mais agrestes, as demonstrações de solidariedade
acabam por ajudar a ultrapassar
obstáculos.
Nesse sentido, e com o intuito
de proporcionar a várias crianças um Natal mais feliz e que
permita esquecer a pandemia
que tantas dificuldades tem criado, o Atlético Voleibol Clube de
Famalicão lançou uma iniciativa
solidária, que foi apresentada
através de um comunicado enviado às redacções, em que pode
ler-se que “Vivemos tempos difíceis para todos, com a crise
pandémica que atravessamos,
mas é nos momentos mais complicados que precisamos dar os
melhores exemplos. Todos nós,
mas sobretudo o Desporto, os

desportistas e os clubes desportivos. O Desporto Tem de Ajudar!”.
Nesse sentido o AVC Famalicão, aproveitando a quadra natalícia que se aproxima, lançou
uma iniciativa solidária que consiste na recolha de brinquedos
para oferecer a crianças de famílias carenciadas. “Queremos que
este seja um Natal melhor para
essas crianças e por isso lanç̧amos também o apelo a todas as
equipas do voleibol nacional, feminino e masculino, que visitem
Famalicão, para que se juntem a
nós nesta iniciativa. O apelo serve também para qualquer cidadão comum ou entidade que
queira participar e contribuir.
Para isso basta que façam uma
recolha de brinquedos no vosso
clube, entidade ou a título particular e nos façam chegar”.

DR

Equipa de Voleibol do AVC Famalicão está a organizar uma iniciativa solidária
Publicidade
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Opinião
Escreve quem sabe

CARLOS ALBERTO PEREIRA Dirigente do Corpo Nacional de Escutas

O Movimento Escutista Mundial (IV)

H

oje, tal como tinha anunciado,
continuarei na análise à Constituição Mundial através do 2º artigo, onde são definidos a adesão, livre e
voluntária, a uma Promessa e a uma Lei e
o emblema do Escutismo Mundial, uma
vez que, na última crónica, já abordei os
três Princípios do Escutismo.
No passado, já partilhei, com os leitores,
a temática da Promessa e da Lei em vários artigos, mesmo assim, para não os
obrigar a uma pesquisa desnecessária,
vou apresentar os respetivos enunciados
que são usados pelo Corpo Nacional de
Escutas:
A Promessa: Prometo, pela minha honra e com a graça de Deus, fazer todo o
possível por:
1. Cumprir os meus deveres para com
Deus, a Igreja e a Pátria;
2. Auxiliar o meu semelhante em todas
as circunstâncias;
3. Obedecer à Lei do Escuta.
Esta formulação marca um compromisso pessoal do jovem relativamente aos
princípios espirituais, sociais e pessoais
apresentados pelo escutismo e que abordamos no último artigo. Mas também aos
valores propostos na Lei do Escuta. Naturalmente que o escuteiro tem consciência

T

erramoto de Lisboa de
1755; cheias do Mondego e Douro de 1962; sismo na ilha Terceira em 1980; queda da ponte Hintze Ribeiro em
Entre-os-Rios em 2001; enxurrada na Ribeira Brava em 2010; incêndios de Pedrogão Grande em
2017 e derrocada de Borba em
2018. Depois de elencar algumas
das mais conhecidas tragédias
ocorridas no nosso país, pondero
mesmo eliminar do meu vocabulário a expressão “paraíso à beira
mar plantado”.
Numa situação de crise e emergência, com tanta incerteza, a boa
comunicação é fundamental. Informação simples, fácil de compreender e seguir. Informação que
explique aos afectados como agir
e proteger-se. Talvez não tão simples quanto a frase “sepultar os
mortos e cuidar dos vivos” mas
com igual clareza no propósito.
É diferente comunicar durante
uma emergência pois quem foi
afectado por um desastre necessi-

das dificuldades do percurso, por isso, o
texto da Promessa coloca-o sob a proteção divina.
Este compromisso marca um caminho,
onde o processo de melhoria é constante e
permanente, não terminando “ao dobrar
de esquina”, sendo para toda a vida, mesmo depois de deixar o Movimento. Estes
valores não se esgotam numa com a juventude, nesta, eles moldam a personalidade para que, no futuro, ele seja um cidadão solidariamente ativo à luz da fé
professada.
A Lei do Escuta:
1. A Honra do Escuta inspira confiança;
2. O Escuta é leal;
3. O Escuta é útil e pratica diariamente
uma boa ação;
4. O Escuta é amigo de todos e irmão de
todos os outros Escutas;
5. O Escuta é delicado e respeitador;
6. O Escuta protege as plantas e os animais;
7. O Escuta é obediente;
8. O Escuta tem sempre boa disposição
de espírito;
9. O Escuta é sóbrio, económico e respeitador do bem alheio;
10. O Escuta é puro nos pensamentos,
nas palavras e nas ações.

Desta forma simples, mas rica de significados, Baden-Powell apresenta os valores que devem nortear a vida de um escuteiro.
Porque o fundador tinha bem presente
as dificuldades da constante vivência destes valores que os enquadra no compromisso que o escuta assume na sua Promessa «fazer todo o possível», com a
consciência plena de que “a pedagogia do
erro” é um instrumento fundamental para
o desenvolvimento de cada pessoa. Assim, este decálogo permite ao jovem ir
construindo o seu percurso educativo balizado pelos valores de cidadania, marcados por uma presença constante do humanismo e embebido no quadro de uma ação
de liberdade e libertadora. Com a Promessa e a Lei do Escuta, Baden-Powell
deixa bem claro o caminho para a felicidade de cada um, lembrando que «o melhor meio para alcançar a felicidade é
contribuir para a felicidade dos outros»,
para que, desta forma, cada um procure
«deixar o mundo um pouco melhor».
O fundador, no final do livro “Escutismo para Rapazes”, apresenta assim o movimento «O escutismo é uma fraternidade mundial. Um dia qualquer de vós
poderá ter ocasião de conhecer escutei-

ros de muitas nações num Jamboree (termo usual para se designar o acampamento mundial do escutismo)».
Por isso, a Constituição Mundial do Escutismo, descrevo o Emblema do Escutismo Mundial como «o símbolo de pertença ao Movimento Escutista. É constituído
por uma flor de lis branca estilizada, envolvida por uma corda mesma cor disposta em círculo e unida na sua parte inferior por um “nó direito”, o conjunto
sobre fundo púrpura, e constitui um elemento essencial da identidade de marca
do Movimento escutista.»
A flor de fis, num feixe de três pétalas
que nos remetem para os três Princípios
do Escutismo, unidas no mesmo feixe por
uma ligação, símbolo da fraternidade que
une todos os escuteiros, sem distinção de
classes, raças, nacionalidades ou religiões. Ao centro, a linha vertical, como a
agulha da bússola, indica o caminho apropriado, que norteia para se chegar ao destino pretendido. Ora, este percurso também implica a aventura, a descoberta, a
orientação, a ação e a delicadeza com os
outros. Finalmente, a corda com o “nó direito”, que delimita o infinito da universalidade da Fraternidade Mundial do Escutismo bem como a área de ação onde cada
escuteiro exerce a sua missão suplementar sugerida por B.-P. «os escuteiros de
todo o mundo são os embaixadores da
amizade».

Comunicação em Crises e Emergências
ta de uma comunicação específica
e transmitida por especialistas.
Devemos considerar que os afectados vão comparar a informação
que estão a receber com os seus
conhecimentos prévios, vão procurar outras opiniões para validar
as suas decisões e vão acreditar no
que ouvirem primeiro.
Como devemos comunicar em
situações de emergência sabendo
que as percepcionamos e reagimos de formas muito diferentes?
Não é indiferente ser um evento
natural ou causado pelo Homem,
assim como não o é se afecta, ou
não, crianças.
Nesta área, como em tantas outras, podemos apoiar-nos no trabalho já desenvolvido pelos norteamericanos, e que se encontra
acessível a todos.
O Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) é bastante

JORGE DINIS OLIVEIRA
Geólogo

Escreve quem sabe
claro quando o assunto é a comunicação em situações de emergência: “Sejam os primeiros, estejam
certos e sejam credíveis”. São 6 os
princípios estabelecidos e que podem ajudar-nos a comunicar melhor neste contexto:
(1) Sejam os primeiros: Devemos comunicar rapidamente mesmo não tendo toda a informação.
Aliás, o mais provável é não determos toda a informação mas, de

modo a evitar o crescimento da
desinformação, devemos partilhar
o que sabemos.
(2) Estejam certos: Partilhem
factos e, se cometerem algum erro, admitam-no imediatamente e
corrijam-no. Não tentem encobrir
erros pois isso apenas reforçará a
desconfiança do público. Digam o
que sabem, o que não sabem e o
que estão a tentar fazer para obter
mais informação.
(3) Sejam credíveis: Digam
sempre a verdade e, se a informação mudar, actualizem a comunicação. Se não partilharem informações, podem surgir rumores e
desinformação.
A confiança ganha-se cumprindo promessa feitas durante as fases iniciais da comunicação e perde-se não as cumprindo. Nada de
comunicar excessos de confiança
e reconheçam a incerteza.

(4) Sejam empáticos: Demonstrar empatia por aqueles que estão
a sofrer com a situação de emergência pode aumentar a confiança
que o público tem em quem comunica.
(5) Promovam a acção: Algo tão
simples como lavar as mãos pode
proteger contra doenças. Estas acções permitem que a comunidade
esteja envolvida no processo de
resposta à emergência.
(6) Mostrem respeito: Respeitem quem perdeu familiares, amigos e bens. Compreendam a cultura e os valores de quem foi
afectado.
Estes princípios promovem
comportamentos que reduzem os
riscos para a vida e saúde dos cidadãos. Seja em situações de
doenças infecciosas ou em desastres naturais, são muito válidos.
Numa situação de emergência
recordem-se sempre desta frase:
“A mensagem certa, na altura certa, da pessoa ou organização certa,
pode salvar vidas”.
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MARGARIDA PROENÇA Professora da Escola de Economia

Ideias

e Gestão da Universidade do Minho

CARLOS MALHEIRO

Processos de mudança

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

Voz ao Consumidor

Tarifa Social –
Alargamento da tarifa
social de eletricidade
e gás natural

P

arece que este ano, o Pai Natal nos
trará a prenda mais desejada – a
certeza de uma vacina e uma data
muito próxima para o início da sua distribuição. Ainda vem envolta numa dose
maciça de esperança – que funcione sem
efeitos indiretos relevantes, que seja eficaz em termos de imunização a longo prazo, mas permite-nos ver a porta de saída.
Claro que nesta primeira fase, haverá ainda escassez – não se produzem milhões e
milhões de doses de vacinas do dia para a
noite, e por isso será necessário estabelecer prioridades. E também me parece que
a discussão toda à volta da montagem da
distribuição e vacinação em Portugal é irrelevante: se há coisa em que somos bons,
bons mesmo, é a chegar a bom porto contra todas as expetativas. De qualquer forma, o processo será longo, continuando a
exigir cuidados acrescidos, distanciamento social, máscaras, etc. Mas a porta estará aberta para o futuro, para a nossa vida
quotidiana, para colocar de novo a economia a funcionar.
Deste ano Twilight Zone, ficam-nos dívidas claras. Ao pessoal da saúde, ao pessoal da ciência. Da história longa de milhares de anos, chegam-nos histórias
terríveis de muitas e diversas pandemias.
Desde os tempos pré-históricos, o mundo
viveu com doenças estranhas e rapidamente contagiosas e mortais, que em muitos casos foram mesmo responsáveis por
alterar profundamente o curso da história,
e até o fim de impérios.
Em 430 antes de Cristo, uma epidemia
atingiu durante 5 anos Atenas, então em
guerra com Esparta; não se sabe muito
bem o que terá sido, talvez febre tifoide.
Terão morrido, na cidade, por detrás dos
muros defensivos, mais de 100.000 pessoas, e Atenas perdeu a guerra. Ainda antes de Cristo, o império Romano terá sido
atingido por uma praga, talvez varíola,
provavelmente trazida pelos soldados que
voltavam a casa. Dizem os historiadores
que terá matado cerca de 5 milhões de
pessoas, e contribuído para a expansão do
cristianismo. Mas na nossa imaginação,
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ficou para sempre a peste bubónica ou
uma qualquer das suas variantes, a “morte negra”, que só no século XIV terá sido
responsável pela morte de metade da população Europeia. Com a experiência que
todos temos vivido este ano, é fácil imaginar o terror daquelas pessoas, num quadro social, económico e sanitário tão distante, onde as explicações se procuravam
e encontravam no fantástico. A peste tornou-se recorrente, e contribuiu para o fim
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para o reforço da autoridade central dos
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tecnologia é mais rápido do que alguma
vez foi, o impacto desta pandemia global
vai tornar mais claros sinais de mudança,
e indicar outros que não antecipamos ainda.
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Atualmente são cerca de 800 mil clientes finais economicamente vulneráveis
que beneficiam da tarifa social de
energia elétrica e/ou de gás natural em
Portugal Continental.
Face ao contexto atual provocado pela Pandemia da COVID-19, e consequentes alterações na situação económico-social dos clientes mais vulneráveis, foram revistos os atos legislativos da tarifa social de energia, especialmente no que concerne às condições de elegibilidade, de molde a
fazer face à situação crítica destes consumidores.
Assim e para além daqueles que já
usufruíam do desconto na fatura da
eletricidade e/ou gás natural, o regime
das condições de acesso à tarifa social
da energia elétrica e do gás natural foi
alargado e passou a abranger também:
- Os beneficiários de prestações de
desemprego;
- Os beneficiários de pensão social
de invalidez do regime especial de
proteção na invalidez ou do complemento da prestação social para a inclusão.
Economicamente vulnerável...
Este regime legal considera ainda
“economicamente vulnerável" o
cliente final que integre um agregado
familiar cujo rendimento total anual
seja igual ou inferior a 5808,00,
acrescido de 50 % por cada elemento
do agregado familiar que não aufira
qualquer rendimento, incluindo o próprio, até um máximo de 10.
Dúvidas? consulte-nos:
- CIAC de Braga – Tel. 253 262 550
- Tribunal Arbitral do Consumo –
Tel. 253 617 604.
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Voz aos escritores

JOSÉ MOREIRA DA SILVA Escritor

Sensação, emoção e sentimento

J

á me aborreci com alguém, já apertei com força os dentes, até já me
zanguei, mas raiva, cólera, fúria ou
ira, essa emoção básica tão bem definida
pelos psicólogos, não me lembro de ter
sentido. Lembro-me da «Ira di Dio», da
celestial Shapplin e d’«As vinhas da Ira»,
do John Steinbeck, a primeira pela sua
voz de adormecer os tímpanos, o segundo
pela exposição da pobreza em terras ressequidas. Indignação, isso sim, geralmente em decorrência das malfeitorias feitas
ao singelo e indefeso povo, daquelas que
nos obrigam a gritar «filhos da mãe» e a
ferrar os dedos inocentes. Falo de emoção, mas às vezes penso nas palavras, tento adequá-las a determinados factos, e
sinto dúvidas, como se as palavras me
pontapeiem a mente e me berrem que estou enganado, que as coisas não são assim, e que devo sopesá-las com maior
cuidado. Isto a propósito da emoção, mas
também da sensação e do sentimento. É
verdade que tenho sensações, reações

corporais físicas, causadas por objetos exteriores, por estímulos, nos órgãos dos
sentidos. Eu sei disso. Só não sei de que
forma essa sensação, é transmitida ao cérebro e muito menos se transforma em
perceção, em julgamento ou em ideia.
Que a génese dos nossos conhecimentos
parece estar aí, sem dúvida que parece,
mas há quem avente outras explicações, e
eu não tenho condições de confirmar ou
infirmar o que não conheço bem. Muito
menos quando tenho a sensação (impressão moral, sentido figurado, ou intuição)
de que, no que respeita às palavras, tudo é
mais complexo do que parece. Que o digam Carnap, Condillac ou Fernando Pessoa, para quem, subestimando a capacidade racional, fundem a sensação com a
perceção final das coisas. Daí o sensacionismo.
No sentir e na voz sábia do povo, a emoção é tumulto, alvoroço ou, no limite, comoção. Sensações físicas de frio ou calor,
de maciez ou aspereza, podem causar

emoções, reações cerebrais a estímulos
ambientais. Daí o choro, o suor frio, ou
mesmo a dor inexplicável. Quando leio
certos poemas, emociono-me, e às vezes
sinto lágrimas nos olhos. O mesmo quando, numa igreja, olho a imagem de Cristo
pregado na cruz e imagino todo o seu sofrimento a caminho do Calvário. A tristeza, como a alegria, são as nossas emoções
mais comuns. Fernando Pessoa definiu,
não sei se completamente bem, três espécies de emoções: a forte, mas passageira;
a forte e profunda, recordável a longo termo; e a falsa, a sentida no intelecto. Pensadas para a poesia, ele lá sabe por que razão as dividiu, mas desconfio que
compreendo quando nos diz, pela voz do
Álvaro de Campos, que foi para a cama
com todos os sentimentos, que foi souteneur de todas as emoções, e que lhe pagaram bebidas todos os acasos das sensações.
O sentimento, em definição geral e simplista, é o resultado de uma ou várias ex-

periências emocionais. São sentimentos o
amor, o ódio ou a inveja. Nas artes, falamos de sentimento estético, estritamente
relacionado com a emoção. Emoção e
sentimento podem confundir-se, dependendo do facto de algo ser sentido diretamente, ou imaginado. Pessoa dá conta
desse facto quando afirma que o excesso
de sentimento em si o persuade de que é
sentimental. Reconhece, porém, que, ao
medir-se, tudo não passa de pensamento,
e que não sentiu, afinal.
Nestas questões psicológicas, linguísticas ou poéticas, difícil é separar o literal
do figurado. Tente o leitor definir o que
significa sentir, «ter sentimentos», ou
emocionar-se esteticamente. Descobrirá
que qualquer definição será sempre curta
e incompleta, e que o nosso repertório linguístico treme perante a infinitude do
sentir. Salva-nos a essência poética, esse
fluxo imperscrutável que está em nada e
em toda a parte.

Savez-vous planter les choux?

A

gora que a metamorfose tomou conta da
escola, puxo pelos
fios da memória e reviro-os como se o tempo conseguisse coagular. Vou até Paris. É nos arredores da cidade luz que entro
pela primeira vez numa sala de
aula. Filho de emigrantes, fui
estrangeiro por largos anos.
Não só no país que me viu nascer como nesta pátria que amo e
onde habito. Só quem viveu
nesta “barriga de aluguer” consegue ler estas palavras com a
alma do olhar. Não é só a crueldade da tenra idade que magoa.
Os graúdos fazem questão de
picar onde mais dói. Se juntarmos a isto o complexo cultural,
temos os olhos a jorrar água.
A contrastar, estão os momentos de deleite. Aqueles que ficam. É por lá que fixo a minha
primeira canção de menino.
Sentado na roda da praxe, cantarolava: “Savez-vous planter
les choux à la mode, à la mode?

Savez-vous planter les choux à
la mode de chez nous?”. Foi o
meu hino francês que ainda hoje me provoca um sorriso desmedido e que agora, pela primeira vez, torno público.
Foi da geração da mala de cartão, aquela do meio milhão que
desembarcou em Paris nos anos
60, a mesma que ficou atolada
nos bairros de lata de Champigny-sur-Marne – o “enclave português”, maior bidonville da
Europa que chegou a ter 15 mil
pessoas amontoadas num terreno baldio de 45 hectares –,
Nanterre ou Saint-Denis, que
saí para o Mundo. Por lá ouvi as
histórias que podem ser partilhadas. No entanto, à medida
que fui crescendo, cedo percebi
que há outras que vomitam. Os
dias foram de tal violência que
deixaram cicatrizes que tresandam. Estas, jamais serão contadas. Há uma lâmina, escudada
em arme farpado, que impossibilita saber mais. Para quem

RICARDO MOURA
Técnico Superior de Comunicação

Escreve quem sabe
nunca lá esteve, para quem nunca nada viu, aconselho que
apreciem o espólio de Gérald
Bloncourt, falecido em 2018, o
homem que mais retratou os
bairros de lata portugueses. A
herança é tão notável que este
fotojornalista, nascido no Haiti,
foi condecorado com o grau de
comendador da Ordem do Infante D. Henrique, pelo Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa.
Sempre que visito França,
apaziguo-me. Porém, houve um

tempo que andei magoado.
Sentia-me machucado pelas dores da infância. Serpenteava em
mim um tambor que zurzia as
vozes que ouvi, o tom que escutei e o olhar que observei. O
tempo curou. Tudo está arrumado. No devido lugar. Aquele onde a chave se perdeu.
Habito neste notável país desde 1982. A viagem que me trouxe teve o cheiro do Outono.
Lembro-me de olhar pela janela
do carro dos meus pais e ver a
brandura das folhas em dança.
Havia no céu a melancolia que
descobri, anos depois, em Debussy, o homem que sonhava
com um piano sem martelos.
Dentro da viatura, embalados
pela voz de Linda de Suza, trazíamos a semente do trabalho e
a certeza de que a felicidade era
portuguesa.
Quis vir. Deixei o que hoje
conservo. Pouco mais foi relevante. As contas são fáceis de
fazer e quando assim é temos o

espírito temperado. Não houve
sobressaltos, desamores ou outros que tais. Apenas uma ilha
que construí nos arredores de
Paris. Nela fui o menino de
olhar sem espanto. Naqueles
caminhos onde sobrevoavam
patos bravos, ganhei a força que
hoje me leva a resgatar o melhor de mim.
As memórias estão colocadas
numa mala de cartão. Nela afago a saudade. Revisito os livros
debaixo do braço como lembro
os amigos dos castelos de areia,
os primeiros pontapés de bola,
os despiques pela melhor história e o interminável olhar de
uma nação que abrigou os clamores de um país roto de aconchego. Uma França inigualável
que acolhe, como nenhum outro país, o preto e o branco e
que foi o alicerce para Portugal
não morrer de fome pós Estado
Novo. Há dívidas eternas. Esta
é uma delas. Doa ou não doa a
quem estiver a ler. Et voilá!
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Guimarães aprova
apoios ao comércio
e restauração

Soni Esteves venceu com o livro ‘A Casa da Avó

Professora e escritora bracarense vence concurso
de literatura Infantojuvenil Ilídio Sardoeira

Soni Esteves, professora e escritora bracarense, foi a vencedora da 2ª edição do Concurso de Literatura Infantojuvenil Ilídio Sardoeira.
‘A casa da avó’, o conto vencedor, mereceu decisão unânime do júri, segundo palavras do seu presidente, o escritor António Mota.
O livro foi, nas palavras do mentor do concurso, presidente da União de Freguesias de Amarante
“primorosamente ilustrado por Joana Antunes”.
A cerimónia de entrega do prémio e apresentação do livro foi bastante restrita, atendendo à situação pandémica, contou apenas com a divulgação através das redes sociais. A autarquia pretende
oferecer cerca de 1500 livros a alunos do concelho de Amarante. O contacto da autora com esses
mesmos alunos, far-se-á a partir de Janeiro, através de uma plataforma online.
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Guimarães aprovou apoios ao comércio e restauração do concelho

GUIMARÃES
| Redacção |

Vouchers para desconto em compras na
plataforma electrónica Proximcity e
apoio nos custos do serviço de entrega ao
domicílio foram as medidas ontem aprovadas em reunião de câmara de Guimarães.
Tratam-se de apoios destinados a fomentar o consumo no comércio local, medidas que procuram diminuir o impacto
económico negativo no comércio tradicional e nos estabelecimentos de restauração e similares do concelho.
O primeiro apoio aprovado destina-se a
fomentar a utilização da recém-anunciada
plataforma de comércio eletrónico do
concelho, a Guimarães Proximcity, e traduz-se num subsídio atribuído à Associação Vimaranense de Hotelaria para comparticipação nos custos de atribuição de
vouchers aos primeiros 2600 utilizadores
que se registem na plataforma, o que pode
ser feitos através da aplicação disponível
para os sistemas operativos Android e
iOS. Cada um dos premiados receberá um
voucher no valor de 15 euros que podem
ser descontados em compras nos estabelecimentos aderentes até ao dia 31.
Um outro apoio, igualmente em forma
de subsídio à Associação Vimaranense de
Hotelaria, tem como objectivo a comparticipação nos custos de entrega ao domi-

cílio, numa altura em que grande parte
dos vimaranenses, em virtude do agravamento das restrições impostas pela subida
de casos de Covid-19, opta por este serviço. O valor atribuído, de 40 mil euros,
destina-se aos estabelecimentos aderentes
à plataforma Guimarães Proximcity, e
servirá para ajudar nos custos da gestão
operacional e contabilística, pagamentos
e relatórios de atividades dos pedidos de
entrega por parte dos comerciantes.
O presidente da Câmara, Domingos
Bragança, frisou “que estes apoios são
válidos para todo o concelho e que resultam da entrada em funcionamento do
quiosque electrónico de Guimarães que
foi desenvolvido à medida das necessidades dos comerciantes”.
O edil vimaranense mostrou estar também atento às formas tradicionais de
exercer a atividade comercial, de restauração e de Serviços, “que continuam e
continuarão muito a fazer-se presencialmente”.
Nesse sentido, anunciou mais uma medida adicional de apoio à “ACTG - Associação do Comércio Tradicional de Guimarães “, para a campanha de Natal, que
será levada à próxima reunião de câmara.
Trata-se da atribuição de senhas de sorteio de bicicletas eléctricas, até ao máximo de 10, para quem adquirir fisicamente
nas lojas do concelho, que serão sorteadas
no dia de Reis.

Evento Smart Travel 20

Vizela em festival de cidades e turismo inteligente
A Câmara Municipal de Vizela participa como cidade parceira no evento Smart Travel 20, festival
dedicado às cidades inteligentes e turismo inteligente com enfoque especial na promoção das
melhores práticas, estudos de caso, novidades em serviços e produtos, criatividade e interações
entre turistas, cidadãos, cidades e empresas.
No evento que decorre até amanhã será divulgada a aplicação que permite a visita a diversos locais de interesse turístico no concelho vizelense em realidade aumentada, considerado um exemplo de boas práticas, através da divulgação do vídeo ‘CM Vizela Realidade Aumentada - Mobile
App’.
O Smart Travel, que se realiza desde 2014, conta este ano com três dezenas de oradores nacionais
e internacionais num formato adaptado à situação atual, tendo a organização optado por um modelo híbrido com um espaço de debate dinâmico online (www.smartravel.pt) e físico.
A aposta da autarquia nesta participação em festivais de turismo visa, acima de tudo, contribuir
para expandir a promoção do concelho e vem no seguimento da nova estratégia de consolidação
da imagem e identidade de Vizela como destino turístico privilegiado, privilegiando, experienciando os segredos de um vale recheado de saberes, sabores, prazeres e tradições caraterísticas.

Beneficiação e conservação das vias das freguesias

Município de Ponte da Barca melhora viação rural
na freguesia de Britelo
A Câmara Municipal de Ponte da Barca celebrou anteontem um contrato interadministrativo com
a freguesia de Britelo, para Beneficiação e Conservação da Viação Rural.
Este apoio, no valor de cerca de 16 mil euros contempla a requalificação do largo de Mosteirô, da
rua da Pereira e do largo Jardim dos Paços e foi assinado pelo presidente da Câmara Municipal de
Ponte da Barca, Augusto Marinho, e pelo presidente de Junta de Freguesia de Britelo, Estevão de
Jesus Rodrigues.
Para o presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca, Augusto Marinho, “estes apoios são indispensáveis para o desenvolvimento das freguesias do concelho, sendo esse um dos principais
objectivos do executivo”.
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ID:124391032-68 -

4 de Dezembro 2020 correiodominho.pt

250.000 €

C.E.:(F) Oportunidade na Póvoa de Lanhoso, moradia
para 2 famílias com habitações completas e separadas,
no R/C (W.C., quarto e cozinha) e 1º Andar (3 quartos,
cozinha, sala e W.C.) com acesso pelo interior.
E terreno com cerca de 8.200 m2 com potencial para
construção de várias moradias.

ID:124391005-507 -

350.500 €

C.E.:(A+) Moradia Térrea T4 inserida em lote de
2270m2. Com aq. central, quarto com suite, cozinha
equipada com placa, forno e exaustor, painéis
solares e garagem para 4 viaturas.

ID:124391047-30 -

220.000 €

C.E.:(C) Moradia individual bi familiar na Morreira,
inserida numa área de terreno de 3.785 m2
e com uma área de implantação de 110 m2.
Constituída por R/C e 1º andar,
com renovações já efectuadas.

ID:124391034-42 -

169.900 €

C.E.:(A) Excelente moradia rústica,
inserida em lote de 2.200 m2.
Com aquecimento central, situada a 2 min.
do centro da Póvoa de Lanhoso.
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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

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

Publicidade 33

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

antenaminho.pt

106.0 FM

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE
EDITAL Nº 58/ 2020

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

Dr.º Patrício José Correia Pinto de Araújo, Vereador do Pelouro
do Ambiente, Desporto e Atividades Económicas da Câmara Municipal
de Vila Verde:
Torna público, que, para dar satisfação ao estabelecido no n.º1
do artº17º do Decreto.-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se
à verificação da qualidade da água da rede pública, do concelho de
Vila Verde, através de análises periódicas na torneira do consumidor,
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA),
aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 3, referente ao 3.º
trimestre de 2020, acompanhado dos respetivos elementos informativos, de modo a permitir avaliar o grau de cumprimento das normas,
constantes do Anexo I, do citado diploma legal, encontrando-se afixados os resultados no átrio dos Paços do Município e também com publicação no portal da Internet.
Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de
igual teor, que vão ser afixados nos lugares do estilo
Paços do Município de Vila Verde, em 02 de dezembro de 2020
O Vereador,
Patrício José Correia Pinto de Araújo, Drº

CAVIVER
Cooperativa Agrícola de Vila Verde, C. R. L
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

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

Nos termos do nº 2 do art.º 26º e da alínea c) do nº 1, do
art.º 30º dos Estatutos da CAVIVER, convoco os senhores
cooperadores da CAVIVER - Cooperativa Agrícola de Vila
Verde, C. R. L, a participar na reunião ordinária da Assembleia
Geral, a realizar na sua sede, no dia 19 de dezembro de 2020,
pelas 9.00 horas, a fim de ser tratada a seguinte Ordem de
Trabalhos:
1. Informações;
2. Análise, discussão e votação da proposta da
Administração relativamente às obras de requalificação da
zona comercial da CAVIVER;
3. Análise e votação do Plano de Atividades e Orçamento
para o ano de 2021, bem como do Parecer do Conselho
Fiscal;
4. Outros assuntos.
NOTA 1: Nos termos do nº 1, do art.º 29 dos Estatutos da
CAVIVER, a assembleia reunirá à hora marcada na convocatória
se estiverem presentes mais de metade dos cooperadores com
direito a voto ou seus representantes, devidamente credenciados.
No entanto, de acordo com o nº 2 do artigo referido, se à hora
marcada para a reunião não se verificar o número de presenças
necessário para funcionamento, a assembleia reunirá com qualquer número de cooperadores, uma hora depois.
NOTA 2: De acordo com o Princípio da Precaução em Saúde
Pública, relativamente à situação provocada pela Pandemia do
COVID-19; SARS-CoV-2, enquadrado nas normas da DGS em
vigor, é obrigatório o uso de máscara por todos os presentes.
Vila Verde, 4 de dezembro de 2020
O Presidente da Mesa da Assembleia
(Paulo António Martins Rodrigues)

CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA
Nos termos do n.º 2 do artigo 26.º e dos artigos 27º e 28º dos
Estatutos da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alto Cávado e Basto,
C.R.L., pessoa colectiva n.º 509 551 793 com sede na na Praça do
Comércio nº 61 e 63, em Ferreiros, Amares, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial sob o mesmo número, com o
capital social realizado de € 32.983.405,00 (variável), convoco todos
os Associados no pleno gozo dos seus direitos, a, caso, na presente
situação de Pandemia, venha a ser legalmente possível, reunirem-se,
em Assembleia Geral Ordinária, no dia 22 de Dezembro de 2020,
pelas 15 horas, na sede da Instituição, para discutir e votar as
matérias da seguinte
ORDEM DE TRABALHOS
1. Discussão e votação da proposta de plano de atividades e de
orçamento da Caixa Agrícola para 2021 e do Parecer do
Conselho Fiscal.
2. Tomada de conhecimento da Política de Selecção e
Designação de Revisor Oficial de Contas (ROC/SROC) e de
Contratação de Serviços Distintos de Auditoria Não Proibidos
do Grupo Crédito Agrícola.
3. Outros assuntos de interesse para a Instituição.
Se, à hora marcada, não se encontrar presente mais de metade
dos Associados, a Assembleia Geral reunirá, em segunda convocatória, uma hora depois, com qualquer número.
Tomando em consideração as medidas em vigor restritivas da
aglomeração de pessoas, as quais poderão ainda vigorar à data da
realização da Assembleia Geral, incentiva-se os Senhores
Associados a privilegiarem o recurso ao voto por correspondência ou por representação.
A.
Voto por Correspondência
Os Associados podem exercer o seu direito de voto por correspondência, nos termos do artigo 31.º, n.ºs 3 a 6 dos Estatutos da
Caixa Agrícola desde que sejam cumpridos, cumulativamente, os
seguintes requisitos:
i.
solicitar atempadamente, por escrito, ao Presidente da Mesa
da Assembleia Geral, os boletins correspondentes a cada
ponto da ordem de trabalhos e a carta que os deverá capear;
ii. o sentido do voto seja expressamente indicado em relação a
todos os pontos da ordem de trabalhos;
iii. Os boletins dêem entrada na sede da Caixa Agrícola até às
dezasseis horas do segundo dia útil anterior ao da
Assembleia Geral, sendo a data e hora da entrada registada
em livro, registo que será encerrado pelo Presidente da Mesa
da Assembleia Geral logo que terminado o prazo da sua
válida recepção.
Cada boletim deverá ser dobrado em quatro e inserido em sobrescrito, em cujo rosto será inscrito “Votação do(a) Associado(a) …
[nome ou designação do Associado] para o Ponto … [inscrever o
número] da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo de …, C.R.L., convocada para as … [colocar a
hora e minutos da reunião em primeira convocatória] do dia …[dia,
mês e ano]”, sendo os referidos boletins capeados pela carta a que
alude o requisito i. supra com a assinatura do Associado reconhecida
nos termos legais.
B.
Voto por Representação
Nos termos do artigo 31.º, n.ºs 7 e seguintes dos Estatutos da
Caixa Agrícola qualquer Associado poderá votar por procuração, conquanto constitua como mandatário familiar seu, desde que maior de
idade, ou outro Associado, sendo que este só poderá representar um
mandante.
A procuração deve ser outorgada em documento escrito, dele
constando a identificação do mandante e a identificação do mandatário, pelo menos através dos seus nomes completos, números de
identificação civil e respectivas moradas, data, hora e local da realização da Assembleia e ponto ou pontos da ordem de trabalhos para a
qual confere o mandato e, querendo, o respectivo sentido de voto.
A procuração deverá ainda ser datada e dirigida ao Presidente da
Mesa da Assembleia Geral, com a assinatura do mandante reconhecida nos termos legais.
C.
Presença na Assembleia Geral
Para os Associados que ainda assim desejem estar presentes na
Assembleia Geral, adverte-se que, na data da sua realização serão
seguidas as orientações específicas que venham a ser emanadas quer
por disposito legal subsequente à publicação desta Convocatória, quer
pela Direcção Geral de Saúde, designadamente quanto aos procedimentos de segurança, saúde e higiene a adoptar na presente reunião.
Sem embargo do anteriormente expresso, desde já se adverte
que, salvo orientação ou instrução em contrário, terão de ser seguidas
na Assembleia Geral as indicações constantes dos artigos 7.º a 9.º e
do artigo 16.º do Anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 88A/2020, de 14 de Outubro, actualmente em vigor, ou o que resulte de
qualquer outra Resolução ou dispositivo legal que, à data, venham a
vigorar e que serão devidamente divulgadas aos Associados sendo
que, no mínimo, sempre serão necessariamente adoptados os
seguintes procedimentos:
a) restrição de presença no local da reunião de uma pessoa em
representação de cada Associado, designadamente no que se refere a
Associados pessoas colectivas;
b) distanciamento físico mínimo de dois (2) metros entre os presentes na reunião;
c) uso obrigatório de máscara ou viseira;
d) utilização das soluções desinfectantes cutâneas aquando da
entrada na reunião.
Amares, 02 de Dezembro de 2020
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
José Luís Silva Martins Machado
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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
05:59
06:30
10:00
13:00
14:15
14:58
17:30
18:48
19:40
19:48
19:59
21:00
21:40
22:47
23:40
00:43
02:26

RTP 2

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Linha da Frente
A Nossa Tarde
Portugal em Direto
O Preço Certo
Direito de Antena
Direito de Antena
Telejornal
Sexta às 9
Joker - Kids
Histórias do Fado
Eléctrico
Rainhas: Virgem e Mártir
O Sábio 5

17:39
18:04
18:31
18:53
19:08
19:31
19:54
20:05
20:15
20:27
20:32
21:30
22:05
22:56
01:13
01:44
02:44

O Gato da Cartola
Danger Mouse
Team Dronix
Radar XS
Casa
Os Vizinhos Piratas
Ao Resgate da Selva
Não-Não
Histórias à Solta
Banda Zig Zag
O Mundo Num Quadro
Jornal 2
1994
Cyrano de Bergerac
A Rede
Sociedade Civil
Euronews

SIC

TVI

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

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

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

Os Batanetes
Diário da Manhã
Você na Tv!
Jornal da Uma
Destinos Cruzados
A Tarde è Sua
Big Brother - A Revolução
Última Hora
Big Brother - A Revolução
Diário
Jornal as 8
Bem Me Quer
Big Brother - A Revolução
Extra
Big Brother - A Revolução
A Outra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1- aldeola; cenário. 2 - copia. 3 - calcante; figura; quadrar. 4 - condessa. 5 - zagueiro; abetarda. 6 - comércio;
exercer. 7 - tanso; peúvas. 8 - seguida. 9 - pobre; amortiza;
fiúza. 10 - querido. 11 - freira; descanso.
VERTICAIS: 1- suficiente; toalhas. 2 - haja. 3 - sinhá; balança;
disposição. 4 - encrespado. 5 - prata; gosto. 6 - bar; impelir.
7 - salario; ligas. 8 - azedume. 9 - afinal; caminhada; estes.
10 - enfureca. 11 - areias; cadeira.

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Sudoku
8

7

2

labhilariolima@mail.telepac.pt

9
4

FARMÁCIAS
AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124

CABECEIRAS DE BASTO
MOUTINHO T. 253 662 247

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

Praça do Comércio, 47

Largo da Boavista

Praça Guilherme de Abreu, 61

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
MODERNA T. 253 834 450

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
FERREIRA LEITE T. 253 503 452

ARCOS DE VALDEVEZ
CENTRAL T. 258 515 173

PONTE DE LIMA
MISERICÓRDIA T. 258 941 131

R. Luis de Camões,v 114

R. Cerqueira Gomes, 66

R. da Matriz. 14

VILA NOVA DE FAMALICÃO
VALONGO T. 252 323 294

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

VIANA CASTELO
MODERNA T. 258 809 000

R. Adriano Pinto Basto, 54

R. da Corredoura, 50

R. do Aveiro, 203-205

GUIMARÃES
AVENIDA T. 253 521 122

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

Lg. da Porta Nova, 27

BRAGA
PINHEIRO T. 253 203 760
Rua de Caires, 82

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

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

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

1

Av. Dom João IV, 593

Praça da República, 92

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
PEREIRA & BARRETO T. 251 652 252

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

R. Conselheiro João Cunha, 45

8
5

9
1

7
6

9

4
3

4
2

3
8

5
1

6

4

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1- casal; palco. 2 - amacaca. 3 - pé; amage; ir. 4 - açafate. 5 - zaga; otis. 6 - giro; usar.
7 - pato; ipes. 8 - acatada. 9 - nu; amata; fe. 10 - adorado. 11 - soror; sesta.
Verticais: 1 - capaz; panos. 2 - aga. 3 - sa; agita; ar. 4 - amaçarocado. 5 - lama; amor. 6 - café;
atar. 7 - paga; atas. 8 - acetosidade. 9 - la; etapa; os. 10 - ire. 11 - ouros; sieda.
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Cantinho
do prazer

Luana
1.ª vez em Braga,
meiguinha, peluda,
completa, corpão lindo,
oral naturalmente fundo
e molhado. aqui terás o
melhor corpo a corpo
bem quentinho e
calminho.

2 amigas e lindas
e simpáticas, adoramos 69,
venha conhecer-nos.

911 197 297
969 080 576

911 154 153

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

Publicidade 37
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Explosão
de prazer
Olá, cheguei hoje, 24 anos,
alta magra, peitos grandes,
elegante. Recebo em lingerie

925 751 527

964 131 762

Cabritinha
de volta

Morenaça

das 8 às 19 horas

918 595 077

Corpo bem feito, meiga,
simpática.
Atendo sem pressas
+ acessórios.

915 031 498

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

912 585 106

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

912 223 724

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

Colombiana Sensual
Peludinha, peito XL para uma
boa espanholada.
Atendo sem pressas,
oral garganta funda,
69, minete + acessórios..

913 639 564

Sorteio 96/2020

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

Insólito

Mistério do monólito continua:
Depois de ter aparecido no Utah
e Roménia, surge na Califórnia
O mistério do monólito de metal volta a
adensar-se. Depois de ter desarecido do
Utah, nos Estados Unidos, e da Roménia,
onde apareceu e desapareceu nos últimos
dias, o objecto volta a surgir, mas desta vez
na Califórnia.
Foi um turista que deu de caras com o
monólito no topo de Pine Mountain, no

estado norte-americano da Califórnia. A
descoberta surge dias depois do objeto ter
sido removido do Utah e Roménia.
Dezenas de populares subiram à montanha
para tirar fotos do estanho objecto.
O monólito aparenta ser de metal, tem três
metros de altura e 45 centímetros de largura,
relata o jornal local Atascadero News.
À margem disso, um guia turístico admitiu
ter sido um dos elementos que removeram o
misterioso monólito de ferro que tinha sido
encontrado há dias no deserto do Utah.

Sorteio 97/2020
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Quinta 3/12/20

Sorteio49/2020

Jillisa
Lynn
Modelo voltou às
pinturas corporais,
naquela que já é uma
imagem de marca
sua.
Numa alusão a um
renascimento de
uma fénix, Jillisa
Lynn mostrou
igualmente toda a
sua sensualidade.
“Vamos olhar para o
nosso corpo e a nossa
alma como arte”,
destacou nas redes
sociais.

07 583
933
3.º Prémio 41 484
4.º Prémio 91 296
Terminação 3
Série sorteada 2.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 92

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
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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 fazêlo 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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Póvoa de
Lanhoso

Braga

Árvore dos Sonhos alegra Natal
de utentes de cinco instituições

Fafe

Detido em flagrante
por furto de
combustível
Um homem de 39 anos foi detido
pela GNR por furto de combustível
em Medelo, Fafe.
A detenção ocorreu no seguimento
de uma denúncia por furto de
combustível num estaleiro de
viaturas de uma empresa de
transportes e os militares da GNR
deslocaram-se para o local e
detiveram o suspeito, funcionário
da empresa, quando saía do interior
do estaleiro na posse de dois bidões
com gasóleo furtado (40 litros).
O detido foi constituído arguido e
foi presente ao Tribunal de Fafe.

Vila Verde

PJ faz buscas
na Câmara Municipal
A Polícia Judiciária está a fazer buscas na Câmara de Vila Verde, relacionadas com “adjudicações a juntas
de freguesia”, confirmou fonte policial. As buscas decorreram ainda em
empresas ligadas à construção civil
de cinco presidentes de junta do
concelho, eleitos pelo PSD. O Município de Vila Verde confirma as diligências efectuadas e esclarece que
“não foi constituído qualquer arguido”.

O Município de Braga associou-se novamente aos comerciantes da Rua dos Biscainhos para
promover a iniciativa solidária ‘Sonhos de Natal’. Esta acção consiste em concretizar os sonhos de Natal de utentes de quatro instituições da cidade, nomeadamente da Fundação
Bomfim, Centro Novais e Sousa, Centro Social de Santo Adrião, APPACDM - CAO Lomar e ÍRIS
. Os sonhos dos utentes estão afixados em cartões na Árvore de Natal instalada à entrada
do Museu dos Biscainhos à espera de serem realizados.
Até 5 de Janeiro, os bracarenses são desafiados a aderir à iniciativa solidária. Para ajudar,
basta escolher um desejo e dirigir-se ao Museu dos Biscainhos ou a uma das seguintes lojas
comerciais da Rua dos Biscainhos: Adamasttor Saúde & Sabor; Fava de Cacau; Corriqueijo;
Júlio Cabeleireiro; Relojoaria MaurícioQueirós; Cannabis Store Amsterdam Braga; Pichelaria
dos Biscainhos e Dr. Newton Cunha. Esta iniciativa conta ainda com a parceria do Museu dos
Biscainhos e da União de Freguesia de Maximinos, Sé e Cividade.

Dois detidos
pela prática
de caça ilegal
Dois homens, de 72 e 80
anos, foram detidos pela
GNR pelo crime do exercício de caça em terrenos
não permitidos na localidade de Moure, Póvoa de
DR Lanhoso.
GNR apreendeu as armas
No decorrer de uma acção de fiscalização ao
exercício do acto venatório para prevenção, detecção e repressão de
situações ilícitas, os militares detiveram os suspeitos que se encontravam a caçar em terreno não cinegético, ou seja, terreno onde não
é permitida a caça, nomeadamente por exercer o acto venatório a
menos de 250 metros de residências.
Foram apreendidas duas espingardas e seis cartuchos de calibre 12
e os detidos foram constituídos arguídos e presentes a tribunal.
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Vizela

Autarquia vizelense testou USF’s
A Câmara Municipal de Vizela implementou o Programa de Apoio Municipal – Vizela Covid-19, um conjunto de medidas para assegurar o combate ao surto, o estímulo à recuperação
económica e a protecção social, para ajudar quem mais precisa e para retomar, tão rapidamente quanto possível, o fulgor que caracteriza o concelho de Vizela, mas que apenas se
tornaram possíveis pela abertura da sociedade civil e a respectiva colaboração em torno
desta causa.
A realização dos testes de pesquisa de antigénio desenvolvidos para o diagnóstico do SARSCoV-2 é, assim, mais uma das medidas pioneiras da autarquia vizelense no âmbito do Plano
COVID-19 e, nesta quinta-feira, testou os médicos, enfermeiros e funcionários das USF’s do
Centro de Saúde de Vizela, com uma equipa de emergência de testes.
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PRODUTOS DA SEMANA
3 A 9 DE DEZEMBRO
CARAPAU MÉDIO, PEQUENO FRESCO:........1.98€/KG

LOMAR - BRAGA
JUNTOS PELO MELHOR E MAIS BARATO

PESCADA 400 A 1KG FRESCA....................4.99€/KG
BIFE DE FRANGO ........................................3.98€/KG
FIAMBRE DA PERNA EXTRA
SALSICHARIA LIMIANA.............................. 8.99€/KG
ABACAXI CAT:II ...........................................0.89€/KG

