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LÍDIA BRÁS DIAS APRESENTOU PROGRAMA BRACARENSE PARA A ÉPOCA FESTIVA
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SNS coloca 40 mil
enfermeiros a vacinar

A VACINAÇÃO contra a Covid-19 vai ser assegurada prioritariamente por 40
mil enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde.

COVID-19

307,618

MORTES

4,724 (+79)

RECUPERADOS

Casos Confirmados

229,018 (+5,572)

PORTUGAL

CASOS ACTIVOS
73,876 (-1,879)

+ 3,772 NOVOS CASOS

VACINAÇÃO

| Redacção/Lusa |

A vacinação contra a Covid-19
vai ser assegurada prioritariamente por cerca de 40 mil enfermeiros do Serviço Nacional de
Saúde (SNS), avançou ontem o
secretário-de-Estado Adjunto e
da Saúde. As vacinas começam a
ser administradas em Janeiro aos
grupos prioritários as pessoas
com mais de 50 anos com patologias associadas, residentes e
trabalhadores em lares, e profissionais de saúde e de serviços
essenciais.
“Temos cerca de 40 mil enfermeiros no SNS e são eles que
prioritariamente vão vacinar.
Obviamente que se for necessário reforço serão reforçados estes meios”, afirmou António Lacerda Sales à imprensa.
Sobre a possibilidade de os
centros de saúde terem de alargar os horários de funcionamento, o governante disse que “é
possível”, mas ressalvou que tal

161886
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Enfermeiros estão
“prontos” para o
arranque da fase
de vacinação
A Ordem dos Enfermeiros (OE) assegurou ontem que os enfermeiros estão prontos para o arranque
da fase de vacinação contra a Covid-19 +.
Ana Rita Cavaco, presidente da OE,
sublinhou o reconhecimento
“consensual” do papel dos
enfermeiros “no êxito da vacinação
em Portugal”.
Há cerca de 22 milhões de doses já
reservadas pelo país para fazer face
à pandemia e que serão gratuitas
para a população.

O concelho de Braga já superou
os oito mil casos registados desde o início da pandemia. Ontem,
ao final do dia, estavam confirmados 8064 casos, mais 282 do
que na quarta-feira.
O número de óbitos também aumentou. São agora 110 as pessoas que morreram estando infectadas com Sars-CoV-2.
Ontem não foi actualizado o n.º
de curados, pelo que não é possível determinar os casos activos.
Na quarta-feira havia 1180 casos
activos.
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Enfermeiros do SNS começam campanha de vacinação no prómixo mês de Janeiro

é do âmbito funcional das unidades locais de saúde e dos directores executivos dos agrupamentos dos centros de saúde.
“Na primeira fase haverá 1.200
pontos de vacinação e na fase
mais posterior podemos pensar
noutros pontos de vacinação,

§campanha de vacinação
Na ‘linha da frente’

Portugal
Braga ultrapassa
os oito mil casos

Operação logística

Forças Armadas
ajudam e
bombeiros
fora da lista
O Ministério da Defesa Nacional
assinalou ontem o contributo que
as Forças Armadas na operação logística para distribuição das vacinas contra a Covid-19, assegurando que continuará o apoio nas
outras frentes do combate à pandemia.
A Liga dos Bombeiros Portugueses
lamentou que os bombeiros “não
sejam citados expressamente” como incluídos na primeira fase de
vacinação contra a Covid-19.

nomeadamente se for preciso
uma vacinação mais maciça,
com campanhas em escolas, em
pavilhões ou noutros pontos de
proximidade que possam dar um
melhor acesso aos doentes”,
avançou o secretário-de-Estado
Adjunto e da Saúde.

+ estatísticas
O número de novos
casos semanais de
covid-19 desceu 40%
em duas semanas,
passando de 45 mil para
cerca de 27 mil, revela o
relatório do Instituto
Nacional de Estatística.
Na semana entre 11 e 18
de Novembro
registaram-se 44.998
novos infctados.
Desde então, os casos
têm vindo a diminuir:
nos sete dias antes de 2
de Dezembro distam-se
apenas 27.224 novos
casos de Covid-19.
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66,093,198

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

1,520,982

45,710,376

+ 567,659 NOVOS CASOS
CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
RÚSSIA
FRANÇA

14,703,168
9,607,632
6,533,968
2,402,949
2,268,552

MORTES

ACTIVOS

284,826 5,793,413
139,714 410,636
175,964 632,994
42,176 472,021
54,140 2,046,060

CRÍTICOS

26,182
8,944
8,318
2,300
3,293

Mundo
França regista mais 284 mortos num dia
A França registou nas últimas 24 horas 284 novas mortes em meio hospitalar atribuídas a covid-19, elevando o número total de mortos desde o
início da pandemia para 54.767, . Desde terça-feira, morreram nos lares de
idosos em França 345 pessoas devido ao coronavírus. Estes números são
actualizados duas vezes por semana.
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“Braga é Natal
e o Natal somos todos nós”

LÍDIA BRÁS DIAS, vereadora da Cultura da Câmara de Braga, apresentou ontem o programa de
animação natalícia, que dá palco à ‘prata da casa’ com concertos e espectáculos dentro de portas.
+ mais

DR

Lídia Brás Dias, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Braga, apela aos bracarenses para usufruirem do programa festivo

ANIMAÇÃO NATALÍCIA

| Marta Amaral Caldeira |

Este ano a animação natalícia
da cidade será maioritariamente
dentro de portas, com concertos
e vários espectáculos culturais a
ter lugar no Altice Forum Braga
e no auditório do Centro de Juventude e à rua só sairão mesmo
os grupos de percussão, que,
sempre em andamento, darão o
tom de alegria à época festiva. A
vereadora da Cultura da Câmara
Municipal de Braga, Lídia Brás
Dias, apela aos bracarenses para
viverem o ‘espírito natalício’
com este programa com “mais
segurança” porque “o Natal não
foi cancelado! O Natal somos
todos nós”.
As ruas da cidade estão engalanadas com milhares de luzes a
dar um ‘colorido’ especial à época festiva, mas a Câmara Municipal mantém também o programa de animação para alegrar os
bracarenses, com a oferta de várias propostas culturais para
miúdos e graúdos e que, não
acontecendo na rua como nos últimos anos, terão lugar em recin-

lll
“Muitos dos nossos grupos e
associações culturais viram
as suas actividades ficarem
praticamente em suspenso
devido ao contexto
pandémico e esta é também
uma oportunidade para
retomarem”.

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

tos fechados, onde a segurança
pode ser mantida pelo distanciamento social do público, assim
explicou a autarca, ontem, durante a apresentação do programa festivo deste ano.
O Altice Forum Braga vai dar
palco aos espectáculos dos ‘Origem Tradicional’, à I Gala de Inverno Ent’Artes e Concerto de
Ano Novo ‘Strauss & Friends’
pela Orquestra Filarmónica de
Braga) e no Centro de Juventude
de Braga realizam-se os Concertos de Natal e Ano Novo pela
Sinfonietta de Braga, além dos
espectáculos teatrais com o Tea-

tro e Marionetas de Mandrágora,
Tin.Bra - Academia de Teatro e
Malad’Arte).
Haverá também uma programação especial dedicado ao público mais infantil, a decorrer no
Centro de Juventude, no Museu
dos Biscainhos e na Biblioteca
Lúcio Craveiro da Silva, para
apoiar também as escolas e ATL
e ‘aquecer’ esta quadra festiva.
A animação natalícia 2020 será
protagonizada pela ‘prata da casa’, com grande parte dos grupos
e associações culturais bracarenses a subir a palco, muitos pela
primeira vez este ano devido aos
constrangimentos provocados
pela pandemia Covid-19.
Há ainda um programa de animação que decorrerá no palco
on-line do Município de Braga,
possibilitando o usufruto da actividade cultural aos que estão em
casa e que não podem sair.
Juntam-se ainda ao programa
de animação exposições que estarão patentes na Casa dos Crivos (ACTUM - Convocatória
Aberta de Projectos Artísticos
2020) e on-line no Facebook do
Município de Braga (‘O Brin-

Muito do programa de
animação ‘Braga é Natal’
promovido pela Câmara
Municipal resulta dos
protocolos que o
Município tem com mais
de 30 grupos e
associações culturais.
A vereadora Lídia Brás
Dias diz que os
protocolos serão
mantidos e até
reforçados em 2021,
perspectivando um
investimento global na
ordem dos 300 mil
euros.
quedo e a Neve em Braga’).
“Muitos dos nossos grupos e
associações culturais viram as
suas actividades ficarem praticamente em suspenso devido ao
contexto pandémico e esta é
também uma oportunidade para
muitas retomarem o trabalho
com apresentações públicas e de
lhes dar confiança”, frisou a vereadora da Cultura, acrescentando que o programa concebido
procurou, sobretudo, “um equilíbrio” entre o que pode ser feito e
a manutenção da segurança.
Os interessados em assistir aos
concertos e espectáculos, que
são gratuitos, têm apenas que levantar os bilhetes antecipadamente junto dos espaços onde
eles decorrem. “Podemos ir aos
espaços culturais porque são absolutamente seguros”, garantiu
Lídia Brás Dias, apelando aos
bracarenses para que usufruam
deste programa, que decorre segundo as regras sanitárias ditadas pela Direcção-Geral de Saúde, bastando ao público cumpri-las e usufrui-las.

§programa
Espectáculos no Altice
Forum Braga
6 Dezembro | 10.30 horas |
‘I Gala de Inverno’ pela Ent’Artes
- Escola de Dança
18 Dezembro | 19.30 horas |
‘Natal Tradicional’. Lançamento
do disco de canções natalícias,
pelo Grupo Origem Tradicional
16 Janeiro | 21.30 horas |
Concerto de Ano Novo ‘Strauss &
Friends’ pela Orquestra Filarmónica de Braga

Teatro para infância
no Centro de
Juventude
De 6 e 8 a 11 de Dezembro
‘O meu avô consegue voar’, um
texto do escritor e ilustrador Pedro Seromenho interpretado pelo Teatro e Marionetas de Mandrágora (Domingo e Terça: 11
horas | Quarta a Sexta: 10.30 e
14.30 horas)
14 a 19 de Dezembro
‘À procura da felicidade’, pela
Tin.Bra – Academia de Teatro
(Segunda a Sexta: 10.30 e 14.30
horas | Sábado: 11 horas)
20, 21, 22 e 27 de Dezembro
‘Uma Aventura no Parque’, pela
Malad’Arte (Domingo: 11 horas |
Segunda e Terça: 11 e 15 horas)

Sinfonietta de Braga
no Centro de
Juventude
23 de Dezembro | 19 horas
‘Concerto de Natal’
2 de Janeiro | 19 horas
‘Concerto de Ano Novo’

Grupos de percussão
animam ruas da
cidade
Nos dias 12 e 13 de Dezembro e
de 19 a 23 de Dezembro existirá
ainda animação de rua da responsabilidade dos Bomboémia Grupo de Percussão da Universidade do Minho, Gatuna – Tuna
Feminina Universitária do Minho,
Associação Cultural e Artística
Ida e Volta, Banda de Cabreiros,
Grupo de Percussão da Equipa
Espiral, Malatitsch e Sons da Suévia.
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Dissolução da SGEB segue para a Assembleia
APROVADA ontem pelos vereadores da Coligação ‘Juntos por Braga’ e do PS, com a abstenção da CDU, a proposta de dissolução
da SGEB por transmissão global do património para o município segue agora para a Assembleia Municipal, que reúne no dia 18.
REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

O Orçamento de Estado Rectificativo abriu a porta para que a
Câmara de Braga consiga finalmente concretizar a dissolução
da Sociedade Gestora de Equipamentos de Braga, SA (SGEB).
O primeiro passo foi dado ontem
com a aprovação do Plano de
Dissolução da SGEB, proposta
aprovada em reunião de câmara
extraordinária, pela maioria da
Coligação ‘Juntos por Braga’ e
pelos vereadores do PS. O vereador da CDU absteve-se.
Descrita por Ricardo Rio como
“um dos maiores erros de gestão
de câmaras municipais de que há
memória”, a parceria público
privada (PPP), que remonta ao
ano de 2008, deverá ter agora os
dias contados logo que se desenrole o processo ontem iniciado.
O próximo passo é a votação
em em Assembleia Municipal, já
no próximo dia 18 deste mês.
O processo será idêntico aquele que a autarquia já encetou há
quatro anos, mas que na altura
foi chumbado pelo Tribunal de
Contas, uma vez que a dissolução da PPP implica que a autarquia internalize não só os activos mas também os passivos.
“Apesar de a Câmara ter na altura capacidade de endividamento, a dissolução faria aumentar em mais de 20% o seu
endividamento face ao ano anterior. Esse foi o motivo que levou
o Tribunal de Contas a chumbar
o processo”, recordou Rio.
Agora, devido à pandemia, no

Orçamento de Estado Rectificativo foi retirado esse travão com
o objectivo de permitir às autarquias endividar-se para fazer face à pandemia.
A Câmara de Braga aproveitou
essa alteração para avançar novamente com o processo de liquidação da PPP. Quatro anos
depois, os moldes para a dissolução são os mesmos, mas agora a
poupança estimada é de 52 milhões de euros e não de 70 como
há quatro anos. O diferencial explica-se por rendas e juros entretanto pagos nestes últimos anos.
Nesta reunião, Rui Morais, administrador delegado da Câmara
na SGEB, afirmou que ao longo
destes anos a Câmara, que detém
49% da SGEB, tentou por várias
renegociar os juros e suprimentos com o parceiro privado, “que
não o aceitou”. Referiu ainda
que foi também solicitada a revisão dos juros pagos a entidades
bancárias, mas estas não se mostram disponíveis para a renegociação.
Este esclarecimento de Rui
Morais surge depois de Artur
Feio, do PS, ter manifestado
que, segundo sabia, a autarquia
ao longo destes anos “não terá
feito nada” para negociar com os
parceiros privados e com a banca de modo a diminuir os custos
da parceria.
Artur Feio classificou a proposta de dissolução da SGEB
como “um acto de boa gestão
municipal”, garantindo que o PS
“teria feito o mesmo” se estivesse no poder.
Recordou no entanto, que ape-

§nota
Para reclamar lucros cessantes

Privados no Tribunal Arbitral
Ricardo Rio explicou que a margem do processo de dissolução da PPP é
expectável que os privados recorram ao Tribunal Arbitral com um pedido
de indemnização por lucros cessantes devido à redução do volume de
obras inicialmente previsto. “Esses lucros cessantes ocorreriam com ou
sem dissolução da parceria porque nós não queremos este modelo para
concretizar qualquer projecto”, explicou Ricardo Rio.
A PPP previa um investimento de 65 milhões de euros, mas apenas foram
concretizados 35 milhões, uma vez que em 2013 a Coligação ‘Juntos por
Braga’ ganhou a Câmara e sempre criticou este processo desde o início.
Das mais de 60 obras previstas, fizeram-se apenas cerca de metade.

lll
“Esta poupança é desonerar
o orçamento municipal ao
longo de duas décadas. Isso
faz toda a diferença. É a
decisão dos mandatos e a
demonstração de que quem
está à frente desta autarquia está a defender o
interesse público”, disse Rio.

sar de se poder discordar deste
modelo de parceria, o mesmo
permitiu dotar a cidade de vários
equipamentos que incentivaram
à prática desportiva e que foram
fundamentais para Braga ser Capital Europeia do Desporto.
Feio questionou ainda se já
existe acordo com o parceiro
privado para a liquidação avançar, questão também colocada
por Carlos Almeida. O vereador
da CDU lembrou que “desde

2008, em Assembleia Municipal, a CDU se manifestou contra” a PPP. “Da nossa parte há
um acordo absoluto com a dissolução da SGEB. É a melhor opção independentemente do valor
global da poupança que a liquidação vai permitir”, afirmou
Carlos Almeida, explicando que
a abstenção se fica a dever ao
facto de se desconhecer quanto
poderá custar a indemnização
aos parceiros privados.
Publicidade
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‘Tardes Gulosas’ resistem
e inovam no sector da pastelaria
APESAR DA DIMINUIÇÃO do volume de negócios, a iniciativa ‘Tardes Gulosas’ , promovida pela
Associação Comercial de Braga, mostra o lado resiliente e inovador do sector da pastelaria bracarense.
ACB

| Isabel Vilhena |

Num ano atípico, a iniciativa
‘Tardes Gulosas’ voltou a mostrar o melhor que faz no mundo
da pastelaria e, apesar da diminuição no volume de negócios
em relação ao ano anterior, Rui
Marques, director da Associação
Comercial de Braga (ACB), faz
um balanço “positivo” da iniciativa.
“Nesta iniciativa das ‘Tardes
Gulosas’ o mais importante é activar negócio e atrair novos
clientes. Este ano conseguiu-se
menos, comparativamente, com
outros anos, decorrente da situação pandémica que vivemos,
mas o feedback na generalidade
das empresas é positivo. Os empresários ficaram satisfeitos com
os resultados e, em alguns casos,
esgotaram as produções que foram feitas no âmbito desta acção”, disse ontem Rui Marques
na cerimónia de entrega de prémios das ‘Tardes Gulosas’ que
decorreu na sede da Associação
Comercial de Braga.
Para o director da ACB, “os
empresários perceberam que este era um ano, sobretudo, de persistir, de continuar a comunicar
e mostrar novidade”.
À pergunta sobre as vendas de
Natal e as medidas restritivas,
Rui Marques afirma que “o mercado está de tal forma retraído e
há um discurso tão dramatizado

+ Premiados
1.º Prémio
Joana Teixeira
1 noite na Casa da
Herdade
(Cabeceiras de Basto)
para duas pessoas,
com uma prova vínica
incluída
Casa da Tojeira
2.º Prémio
Marta Rocha
Voucher no valor de
100 euros num pacote
de férias da V.A. Tour
Operador para as Costas
Espanholas válido nas
Agências de Viagens de
Braga
3.º Prémio
Joana Rocha Workshop temático
de pastelaria
(4 horas) para 2 pessoas
na AESACADEMY.

ROSA SANTOS

Entrega de prémios das ‘Tardes Gulosas’ que decorreu na sede da Associação Comercial de Braga

do governo que faz com que as
pessoas fiquem em casa”.
O director da ACB reconhece
que “este ano vai ser muito difícil estimular as vendas e cabe às
próprias empresas com a sua
criatividade e capacidade de introduzir novidades salvar as
vendas deste Natal que são muito importantes para a sustentabilidade do ano inteiro que, em

lll
“Os empresários ficaram
satisfeitos com os resultados
e, em alguns casos,
esgotaram as produções que
foram feitas no âmbito da
iniciativa”, disse Rui
Marques na entrega de
prémios das Tardes Gulosas.

muitos casos, representam 30
por cento da facturação do ano”.
Apesar deste cenário, Rui Marques “acredita que Braga vai ter
um desempenho melhor do que
a generalidade das zonas comerciais do resto do país. Braga tem
condições únicas do ponto de
vista da sua oferta comercial”,
revelando que a ACB está a preparar um conjunto de acções pa-

ra estimular os consumidores a
comprar no comércio local.
Também o vereador do Turismo, Altino Bessa, dá nota da
“resistência do comércio de Braga. O decréscimo dos negócios é
acentuado, mas é menos acentuado do que na maior parte do
país. Todo este tecido económico dos restaurantes, da pastelaria, dos cafés e do comércio de
rua tem sabido resistir porque
tem havido uma procura um
pouco melhor do que no resto do
país. Isso dá-nos uma esperança
de que o nosso tecido vai resistir
este ano que está a ser muito difícil para poder receber 2021”.
Publicidade
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Governo vai rever programa ‘Apoiar’

APOIOS aos sócios gerentes em caso de layoff e às rendas deverão ser algumas das medidas a incluir no programa de apoio ao
comércio definido pelo Governo. A URMinho espera ainda que seja criado um programa específico de apoio à restauração.
URMINHO

| Miguel Viana |

O Governo vai reestruturar o
programa ‘Apoiar, destinado a
apoiar o comércio afectado pela
pandemia da Covid-19. A garantia foi dada à União de Restaurantes do Minho (URMinho) pelo secretário de Estado do
Comércio (João Torres) e pela
secretária de Estado do Turismo
(Rita Marques).
Um dos aspectos que vai ser tido em conta na revisão é a inclusão de apoios para os sócios-gerentes. “Um dos pontos assentes
na reunião é que o programa
‘Apoiar’ vai ser reestruturado
para que mais entidades possam
ter acesso a esse programa. Os
sócios gerentes que estavam em

layoff estavam excluídos e agora
podem vir a usufruir de apoios”,
referiu Tiago Carvalho, porta-voz da URMinho.
Os apoios governamentais devem estender-se às rendas e às
contribuições da Taxa Social
Única (TSU) e do IVA. “O apoio
às rendas está a ser negociado. A
curto e médio prazo, no que se
refere à TSU e ao IVA, vai ser
preparado um plano para
que nos primeiros dois semestres de 2021 possa haver mais
apoios a este sector”, afirmou
Tiago Carvalho.
O representante da URMinho
mostrou-se satisfeito com o resultado da reunião por vídeoconferência com os dois governantes. “Registamos uma abertura
por parte do Governo para aju-
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URMinho reuniu por videoconferência com os secretários de Estado

dar a restauração. Estamos esperançosos em que sejam criadas
medidas que vão de encontro às

nossas necessidades. Ficou a
porta aberta para a criação de
um plano específico de apoio à

restauração”, declarou Tiago
Carvalho.
O representante da URMinho
destacou a necessidade do Governo, associações e empresários estarem unidos na criação
de condições para que haja mais
e melhores medidas de apoio ao
sector.
Durante a pandemia o sector da
restauração registou perdas de
rendimento na ordem dos 70 a
80 por cento.
Os apoios à restauração vão
voltar a ser debatidos no próximo dia 10, mas desta vez com o
Turismo do Porto e Norte de
Portugal. No dia 14 os associados da URMinho reúnem em
Braga para criar uma comissão
instaladora da associação e aprovar os estatutos.
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27 DE NOVEMBRO DE 2020 A 4 DE JANEIRO DE 2021
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Barcelos

Minho

Primeira Aldeia Natal “livre” de Covid-19
ATÉ AO DIA 24 DE DEZEMBRO a Aldeia de Natal está situada no Largo da Porta Nova. Associação Comercial e Industrial de
Barcelos (ACIB) dispõe de máquinas de desinfecção que permitem eliminar o vírus dos espaços e dos equipamentos.
BARCELOS

+ destaque

| Patrícia Sousa |

Sem querer renunciar ao espírito
natalício, a Associação Comercial e Industrial de Barcelos
(ACIB) apresenta, até ao dia 24
de Dezembro, a primeira Aldeia
de Natal “livre” de Covid-19.
No Largo da Porta Nova, em
pleno centro da cidade de Barcelos, não faltam “bons motivos”
para que pequenos e graúdos vivam o espírito de alegria tão típico desta época em segurança,
com uma máquina de desinfecção UV-C, que poderá ainda ser
“uma solução” para as empresas
da região. “Temos um espaço livre de Covid-19, porque estamos a usar uma máquina de desinfecção altamente sofisticada,
que permite desinfectar todo o
espaço envolvente, todo o espaço interior das casinhas e todas
as prendas que vamos dar às
crianças”, assegurou o presidente da ACIB, João Albuquerque.
Porque a ACIB “quer que as
crianças e os pais sintam o Natal
e não tenham que esmorecer por
um vírus que ameaça destruir a
economia bem como a estrutura
social”, João Albuquerque garantiu que a Aldeia de Natal
cumpre as regras da Direcção
Geral de Saúde (DGS) e tem a
autorização do delegado de saúde.
Até dia 24 de Dezembro, a Aldeia de Natal pretende manter o
espírito natalício, das 10 às 19
horas (sempre que for permitido) e servirá também de demonstração das máquinas de desinfecção, desenvolvidas por
uma empresa espanhola com
quem a ACIB estabeleceu protocolo. “O comércio e a indústria
estão a ser afectados por causa
da Covid-19 e vamos disponibilizar aos associados, com um
protocolo que fizemos com a
empresa, para que possam adquirir estas máquinas com pagamentos em grande período de
extensão”, anunciou o presidente da ACIB, informando que a
máquina é “400% mais potente
das que estão disponíveis no
mercado e custa à volta 3.800

Na Aldeia de Natal
a limitação será de 10
pessoas em simultâneo
no interior do recinto,
com actividades
individualizadas.
Todas as crianças
vão receber um saco
com lápis de cor e lápis
de cera, devidamente
desinfectados.
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Presidente da ACIB (à direita), João Albuquerque, apresentou máquina inovadora de UV-C

O Pai Natal vai ‘reunir’
com as crianças via
plataforma Teams ainda
em data a anunciar.
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Pai Natal com 10 metros de altura é uma das atracções da Aldeia de Natal

euros, podendo os associados fazer o pagamento faseado, cerca
de 140 euros por mês”.
Estes equipamentos, que trabalham com os raios ultra-violeta,
já estão a ser utilizados na sede
da ACIB e ainda no espaço de
formação. “Este é o nosso con-

tributo tecnológico para dar o
salto em frente na desinfecção e
tranquilidade. Os interessados
podem contactar os serviços da
ACIB, que farão o encaminhamento no âmbito do protocolo”,
explicou.
Ontem na abertura da Aldeia

de Natal, o presidente avançou
ainda com o programa da Campanha de Natal 2020 que conta
com o comboio, também devidamente desinfectado e com as
regras da DGS a ser cumpridas,
animação de vários espaços da
cidade, passatempos nas redes

sociais e a Praça de Natal em Arcozelo, com um boneco de neve
com 10 metros de altura.
João Albuquerque anunciou
que a ACIB vai levar o Natal a
todas as freguesias do concelho
com a entrega de presentes e
animação num autocarro.
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§Economia
Em Amares, Terras de Bouro e Vila Verde

Associação Empresarial do Vale do Homem
promove comércio com campanha natalícia
A Associação Empresarial do Vale do Homem acaba de lançar iniciativas
de apoio ao comércio, restauração, alojamento e similares para o período
da época natalícia e final de ano nos concelhos de Amares, Terras de Bouro e Vila Verde. Uma das campanhas, que abrange Vila Verde, Amares e
Terras de Bouro, disponibiliza a promoção/divulgação gratuita nos espaços digitais da AEVH e outros de campanhas dos espaços de comércio dos
três concelhos para o período de Natal e passagem de ano. Basta enviar
conteúdos digitais próprios dos espaços/lojas para o seguinte email (geral@aevh.pt <mailto:geral@aevh.pt>),ou página do facebook
(https://www.facebook.com/aevhValedoHomem<https://www.facebook.com/aevhValedoHomem>), que os operadores digitais da AEVH
tratarão de tratar, compilar e promover nas várias redes sociais associadas. Em simultâneo, está a ser produzida uma campanha de lançamento
de cupões a preencher nos espaços de comércio dos três concelhos. Em
compras iguais, ou superiores, a 15 euros em qualquer loja/espaço de comércio, o cliente recebe um (ou mais cupões) que o habilita ao “grande
sorteio” de mais de 1.500 euros em cupões de compras no comércio local,
a realizar no dia 18 de Janeiro de 2021.
Em Vila Verde, além das campanhas atrás referidas, em articulação com
os espaços de comércio e mais de uma centena de restaurantes locais, a
AEVH vai colocar em marcha uma campanha maciça de distribuição de
1.000 vouchers de desconto em refeições a realizar nos restaurantes aderentes do concelho.
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Município de Braga dá
medalha de ouro ao IPCA
É UM ELOGIO que chega de Braga. A câmara bracarense, liderada por
Ricardo Rio, vai atribuir ao IPCA uma medalha de ouro, em nome da cidade.
BARCELOS

| Marta Amaral Caldeira |

O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) vai ser distinguido pela Câmara de Braga
com a Medalha de Mérito Municipal Grau Ouro, no âmbito das
comemorações do dia da cidade,
numa cerimónia que vai ter lugar no próximo dia 9, no Altice
Forum Braga.
A presidente do IPCA, Maria
José Fernandes, assume a honra
que é receber esta medalha a
dias do IPCA assinalar o seu 26º
aniversário. “É, sem dúvida, o
reflexo do bom trabalho que o
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Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

IPCA está a desenvolver em prol
da região e do ensino superior”.
Maria José Fernandes lembra
ainda que foi em “2014 que o IPCA fortaleceu a ligação com o
Município com a sua presença

física em Braga, onde está agora
situada a sede da Escola Técnica
Superior Profissional, que veio
“responder às necessidades do
tecido empresarial da região na
oferta educativa qualificada”.

Publicidade

MORADIA GEMINADA T3 NOVA - BRAGA
Lote com aprox. 450 m2, Piscina, AC (condutas),
Bomba de Calor, Cozinha Equipada.
Próxima do C. C. Nova Arcada!

Ref. 6082

365.000€
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Famalicão

MTEX lança equipamento de combate
à Covid-19 que desinfecta em 20 minutos

A EMPRESA famalicense apresentou o primeiro equipamento de combate à SARS-CoV-2 capaz de esterilizar vestuário, calçado e
outros objectos em apenas vinte minutos, que acaba de ser instalado na Academia do Futebol Clube de Famalicão.
FAMALICÃO
| Redacção |

A empresa famalicense MTEX
NS apresentou ontem o primeiro
equipamento de combate à
SARS-CoV-2 capaz de esterilizar vestuário, calçado e outros
objetos em apenas vinte minutos, que acaba de ser instalado
na Academia do Futebol Clube
de Famalicão.
Trata-se de uma máquina inovadora que administra, em pequenas concentrações, gás de
ozono, num ambiente controlado e seguro.
Os trabalhos de estudo e validação científica do equipamento
decorreram nos últimos meses
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Máquina inovadora que desinfecta o vestuário em vinte minutos

na Universidade de Saragoça,
em Espanha, estando ainda também a decorrer em Portugal investigação no âmbito deste recente desenvolvimento.
Neste momento, o CITEVE está a avaliar o potencial desgaste
desta metodologia nos diferentes
tecidos e a Universidade Católica encontra-se a analisar a eficácia da aplicação deste sistema no
combate a outros vírus.
Esta nova tecnologia foi apresentada na Academia do Futebol
Clube de Famalicão numa sessão que assinalou a formalização
de uma parceria entre a empresa
e o clube que contou com a presença do vereador da Economia
da Câmara de Famalicão.
Publicidade
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Viana do Castelo

Serviços Municipalizados de Viana mantêm
tarifas dos resíduos sólidos urbanos em 2021
COM UMA NOVA IMAGEM que representa a actividade desenvolvida no que toca à Gestão dos Resíduos Urbanos e a Gestão da
Actividade de Limpeza Pública, os SMVC vão manter o tarifário de resíduos sólidos urbanos para 2021.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

Os Serviços Municipalizados de
Viana do Castelo (SMVC) vão
manter o tarifário dos resíduos
sólidos urbanos no ano de 2021.
O Conselho de Administração
deliberou “a manutenção das tarifas praticadas no presente ano
civil de 2020, sem actualização
do índice harmonizador de preços ao consumidor”.
Recorde-se que os Serviços
Municipalizados de Viana do
Castelo, criados em 1928, contam com uma nova imagem, que
representa a actividade desenvolvida no que toca à Gestão dos
Resíduos Urbanos e a Gestão da

DR

Vitor Lemos, vereador da Modernização Administrativa, Saneamento Básico, Desporto e Obras Públicas na câmara de Viana do Castelo

Actividade de Limpeza Pública.
Na nova imagem, a folha azul
passou a ser verde para reforçar
a orientação ambiental e a recolha de resíduos.
Os SMVC assumem a recolha
de resíduos em todo o concelho
e a limpeza pública no centro
histórico da cidade. Continua
disponível, gratuitamente, o serviço de Recolha de Monstros e
de Resíduos Verdes Urbanos,
mediante agendamento.
O Conselho de Administração
recuperou a denominação social
de SMVC, serviço público essencial no âmbito do Sistema
Público de Gestão de Resíduos
Urbanos e Limpeza Pública que
mantém a certificação.
Publicidade
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Moradia T3 em Nogueiró, Braga

324.900 €

Moradia em banda, com 3 quartos enSuite,
enSuite, localizada em Nogueiró, zona privilegiada de construção exclusiva
de moradias, a apenas 5 minutos do centro da cidade de Braga. Com ótimos acessos, a localização desta moradia
permite-lhe usufruir de vistas privilegiadas sobre a cidade com uma excelente exposição solar e tranquilidade.
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SC Braga

Desporto

GALENO MAIS COMPLETO NUM
BRAGA CADA VEZ MAIS EUROPEU

Carvalha à MARCA

“Tanto eu como
o Braga nos
encontramos numa
curva ascendente”

EXTREMO dos arsenalistas protagonizou, na Grécia, uma das exibições mais completas da carreira
e está lançado para atingir os melhores números individuais de sempre. Oitava passagem da história.
SC BRAGA

| Ricardo Anselmo |

É um dos principais desequilibradores do Sporting Clube de
Braga nas manobras ofensivas e,
em termos de verticalidade, não
há outro no plantel às ordens de
Carlos Carvalhal que ofereça
tanto à equipa como Galeno. Rápido, tecnicista e cada vez mais
influente. O jovem extremo de
23 anos, a cumprir a segunda
temporada nos guerreiros do Minho, está num momento de forma assinalável e prepara-se para
superar os máximos da sua ainda
curta carreira.
Anteontem, na Grécia, onde foi
considerado melhor jogador em
campo, muito à custa do grande
golo e das duas assistências que
protagonizou, Galeno revelou
uma eficácia de 50%, já que fez
dois remates ao longo dos 90
minutos e ambos enquadrados
com a baliza. O número 90 dos
Guerreiros do Minho, segundo
dados do portal GoalPoint, fez
ainda três passes para finalizações dos colegas (dois dos quais
resultaram em assistências para
outros tantos golos) e obteve
uma eficácia de passe assinalável, cifrada nos 88%. A juntar a
isto, destaque para a eficácia em
três dos cinco dribles que tentou
ao longo dos 90 minutos e, também, para as sete recuperações
de bola que operou durante a
partida, algo que terá deixado
Carlos Carvalhal satisfeito, num
dado que é bem revelador do
comprometimento defensivo
que Galeno tem com a equipa.
A contar ainda com os números
da temporada passada, Galeno é
já o melhor assistente da Liga
Europa, registando até ao momento oito passes para golo, suplantando a concorrência: Bukayo Saka, do Arsenal e Borna
Barisic, do Rangers, ambos com
seis assistências, e Juan Mata,
do Manchester United e Éver
Banega, do Sevilha, com cinco e
quatro passes para golo, respec-

SCB

Galeno marcou o quarto golo do SC Braga, na Grécia, num excelente remate de fora da área, a coroar uma bela exibição

+ regresso
A comitiva do SC Braga
aterrou ontem ao final da
tarde em Portugal, mais
concretamente em Lisboa,
onde ficará instalada até
ao próximo domingo, dia
do jogo com o Belenenses
SAD. Na manhã de ontem,
a equipa ainda fez um
treino de recuperação em
solo grego, no Apostolos
Nikoladis e viajou para
Portugal quando o relógio
marcava as 15 horas
locais, menos duas horas
em Portugal.
tivamente.
Na presente temporada, em todas as competições (campeona-

to, Liga Europa e Taça de Portugal), Galeno leva cinco golos em
13 jogos, pelo que se perspectiva
que possa estar bem encaminhado para suplantar os melhores
números da sua ainda curta carreira, conseguidos em 2016/17,
ao serviço do FC Porto B, quando marcou 13 golos em 40 jogos. Na época passada, já no SC
Braga, marcou sete golos em 41
partidas disputadas.
E depois da última exibição, o
extremo foi eleito para a equipa
da semana da Liga Europa.
Recorde-se que Galeno custou
aos cofres dos Guerreiros do Minho 3,5 milhões de euros, que
acordaram com o FC Porto a cedência de 50 por cento das mais-valias de uma futura transferência apenas num valor superior
aquele que o SC Braga pagou
para ter Galeno.
O jogador tem contrato até
2024 e uma cláusula de rescisão
de 15 milhões de euros.

Em entrevista ao jornal espanho ‘MARCA’, Carlos Cravalhal descreveu o que sente
neste regresso ao ‘seu’ clube.
“O Braga, como clube, e eu,
com treinador, estamos na
mesma curva de crescimento.
Há 10 anos, nenhum de nós
estava neste nível”, observou,
rejeitando qualquer tipo de receio em fracassar.
“Não tenho medo, é uma questão de auto-confiança. Olho
para o clube e para a equipa e
penso que, com estes jogadores, posso conseguir algo grande, valorizá-los, levá-los à selecção... Neste curto período
de tempo, Sequeira e Paulinho
já foram convocados por Portugal”, destacou, admitindo
que, no campeonato, apesar de
estar em segundo lugar, esperava ter mais pontos.
Em relação à Liga Europa,
questionado sobre se o Braga
pode sonhar com nova presença na final, Carvalhal não vê
por que não: “Não estabelecemos limites, porque os limites,
como os sistemas de jogo podem-nos ‘castrar’. Temos os
nossos sonhos, mas, insisto,
vamos pensar jogo a jogo”.

§festejos

SCB

Carlos Carvalhal no treino ontem, ainda em solo grego

Carlos Carvalhal fez 55 anos

Comitiva cantou os parabéns ao mister
A vitória sobre o AEK e apuramento garantido para a próxima fase da Liga
Europa no dia anterior foi a prenda ideal para o treinador Carlos Carvalhal,
que ontem completou 55 anos de vida e foi surpreendido durante a viagem
de regresso a Portugal, quando a comitiva bracarense se uniu em pleno voo
para cantar os parabéns ao treinador.
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João Pedro Sousa renova até 2022

TREINADOR chegou a acordo com o clube para a renovação de contrato até ao final da época 2022. Objectivo passa por estabilizar, crescer e potenciar os jogadores. Quanto ao próximo jogo, João Pedro Sousa aponta a uma luta complicada pelo triunfo.
§I Liga

FC FAMALICÃO

| Carlos Costinha Sousa |

João Pedro Sousa vai continuar
no comando técnico do Futebol
Clube de Famalicão, tendo ontem a direcção da SAD do clube
anunciado ter chegado a acordo
com o treinador para a renovação de contrato que liga as duas
partes, agora até 2022.
O anúncio foi feito por Miguel
Ribeiro, responsável da SAD famalicense, que fez questão de
estar presente no início da conferência de imprensa de antevisão da partida com o Sporting
para anunciar o prolongamento
de contrato do treinador.
“Estou aqui para anunciar a renovação do contrato com o nosso treinador João Pedro Sousa.
Este era o último ano de contrato
e as partes entenderam estender
o vínculo até 2022. A renovação
do treinador implica prolongar a
confiança, a estabilidade e o
acreditar. Queremos continuar a
crescer, num caminho de estabilidade, num caminho de potenciar os jogadores e no acreditar
numa forma de jogar que é uma
bandeira muito clara para nós. A
conferência adiada para hoje deve-se ao acontecimento importante para nós, da renovação do
nosso treinador”, explicou.
Já o treinador da equipa que

9.ª Jornada
“Tarefa extremamente
complicada”

DR

João Pedro Sousa acertou a renovação de contrato com o FC Famalicão até 2022

lll
“É um orgulho esta renovação. Agradeço à Quantum
Pacific pela enorme confiança demonstrada e por manifestar o meu espanto pela
coragem do presidente, que
há uns meses viu que eu era
a pessoa indicada para um
projeto ambicioso.”
João Pedro Sousa

ocupa neste momento o 10.º lugar no campeonato revelou-se
“orgulhoso” e salientou a importância da restante equipa técnica
para que todos os sucessos do
Famalicão pudessem acontecer.
“É um orgulho esta renovação.
Gostava de começar por falar da
minha equipa técnica, a quem eu
agradeço a confiança e principalmente a competência. Sem
eles seria muito difícil ou impossível fazermos o trabalho que fizemos. Quero manifestar o meu

espanto pela coragem de um homem [Miguel Ribeiro] que há
uns meses viu que eu era a pessoa indicada para um projeto
ambicioso e que reparou num
treinador adjunto que estava lá
longe, que não entra em entrevistas nem em colóquios. Só
uma pessoa em Portugal era capaz de apostar num treinador
deste perfil e esta pessoa está
aqui ao meu lado e mais uma vez
agradeço a confiança”, frisou o
técnico dos famalicenses.

João Pedro Sousa admitiu estar a
contar com uma “tarefa complicada”, na nona jornada da I Liga, frente ao Sporting, “a melhor equipa do
campeonato”.
O técnico acredita que este “poderá
ser o jogo mais difícil” que a equipa
teve até ao momento, mas admitiu
que o grupo está preparado.
“Espero a melhor equipa do campeonato até ao momento. Temos
uma tarefa extremamente complicada. Aumentamos as possibilidades se reconhecermos as dificuldades da tarefa e provavelmente será
o jogo mais difícil que tivemos até
hoje. A forma de preparar o jogo é a
mesma, a estratégia é que pode variar”, explicou em conferência de
antevisão da partida.
Sobre o adversário, João Pedro Sousa apontou grandes qualidades e
salientou o desempenho do treinador Rúben Amorim.
“São muito competentes e evoluídos ao nível tático, enorme capacidade individual dos jogadores, muito bem orientados pelo Rúben Amorim e vão colocar-nos grandes desafios”, reforçou ainda.
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§breves
Parque Estacionamento Campo da Vinha em Braga
Agora já pode utilizar a Via Verde!

Mais
Mais informações:
informações:
253 612 883
883 | 253 144
144 400
geral@bragaparques.pt
geral@bragaparques.pt | www
www.bragaparques.pt
.bragaparques.pt

Jornadas 10 e 11

Horários
já são conhecidos
A Liga NOS está prestes a chegar ao
primeiro terço de competição e já
foram divulgados os horários referentes às jornadas 10 e 11.
JORNADA 10
Sexta-feira, 18 de Dezembro
Portimonense - Famalicão, 20.30 h
Sábado, 19 de Dezembro
Tondela - Moreirense, 18 h
Sporting - Farense, 20.30 h
Domingo, 20 de Dezembro
P. Ferreira - Boavista, 15 h
Gil Vicente - Benfica, 17.30h
FC Porto - Nacional, 20 h

Segunda-feira, 21 Dezembro
Marítimo - Belenenses SAD, 18.45 h
Santa Clara - Vitória SC, 21 h
Terça-feira, 22 de Dezembro
SC Braga - Rio Ave, 20.15
JORNADA 11
Domingo, 27 de Dezembro
FC Famalicão - Gil Vicente, 15 h
Nacional - Tondela 15 h
Farense - P. Ferreira, 17.30 h
Belenenses SAD - Sporting, 20 h
Segunda-feira, 28 Dezembro
Rio Ave - Marítimo, 18.45 h
Boavista - SC Braga, 21 h
Terça-feira, 29 de Dezembro
Benfica - Portimonense, 18 h
Moreirense FC - Sta. Clara, 18.45 h
Vitória SC - FC Porto, 21 h

MERCADO
MUNICIPAL
DE BRAGA
2020

FOTO: APTO ARQUITECTURA

A PRAÇA TINHA OS AROMAS DOS FRESCOS, AS TEXTURAS DAS ESTAÇÕES.
AO SÁBADO A AFLUÊNCIA ERA GRANDE. AOS DOMINGOS CANTAVAM
OS PASSARINHOS. OS BRACARENSES VINHAM DO CAMPO DA VINHA.
DESCIAM TAMBÉM DO EMPEDRADO DA ESCOURA. NA RUA DO FERRAZ
CHEGOU A HAVER UM PAPAGAIO QUE FAZIA AS DELÍCIAS DOS MAIS NOVOS,
QUE ACOMPANHAVAM PAIS E AVÓS. MARCOU GERAÇÕES.
DE TRABALHADORES E CIDADÃOS. CRIAVAM-SE LAÇOS.
HAVIA PROXIMIDADE. ERA MAIS DO QUE UM MERCADO.
A PRAÇA ESTÁ HOJE DE REGRESSO À VIDA DOS BRACARENSES.

Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho
de 5 de Dezembro de 2020 e não pode ser vendido separadamente

MERCADO MUNICIPAL DE BRAGA

Renovado
para atrair
novos
clientes
EM DIA DE FESTA DA CIDADE, O MERCADO
MUNICIPAL REABRE TOTALMENTE
REMODELADO. PODE DIZER-SE QUE É UM ‘NOVO’
MERCADO, PROJECTADO PARA CAPTAR OUTROS
CLIENTES SEM PERDER A TRADIÇÃO

2 Correio do Minho

nvestimento de cerca de 6,5 milhões de euros, o renovado Mercado Municipal de
Braga é, pode-se dizê-lo com propriedade,
um novo Mercado. As obras que se prolongaram para além do prazo inicial projectado e que foram concluídas com um custo
acrescido de cerca de um milhão de euros
relativamente ao calculado para o lançamento da
empreitada, corporizam um dos principais investimentos do actual mandato autárquico.
O Município de Braga entendeu ser necessário
dinamizar e modernizar um Mercado Municipal
projectado e construído na década de 50 do século XX, esperando que o significativo investimento agora concretizado inverta a tendência de desertificação que o equipamento vinha sofrendo,
agravado nos últimas décadas, em parte consequência do surgimento de novos espaços de venda, nomeadamente grandes e médias superfícies
comerciais.
O Mercado Municipal de Braga, que não conseguiu concorrer com outros operadores, sobretudo
na área do comércio alimentar, não acompanhou
também novas exigências e hábitos dos consumidores, mas os responsáveis autárquicos apostam
a renovação do equipamento municipal como
“uma forma de estimular a economia local, promovendo uma maior interacção entre as comunidades rural e urbana, favorecendo uma maior ligaç ã o das populaç ões à s suas origens, desempenhando funções que beneficiam os produtores,
os consumidores, o ambiente e a economia local”.
Para além da melhoria dos espaços de venda,
quer para os consumidores, quer para os próprios
operadores económicos, o Município de Braga
aprovou um novo regulamento do Mercado Municipal, o qual introduz alterações significativas
ao nível do horário de funcionamento, a partir de
agora mais alargado e mais rigoroso.

I

Em novos equipamentos de apoio à actividade
dos comerciantes e produtores-comerciantes que
operam no Mercado Municipal, a Câmara de Braga investiu cerca de meio milhão de euros.
Antes da requalificação, eram 156 os comerciantes que operavam no Mercado Municipal com
espaço determinado, a que acresciam dezenas de
comerciantes-produtores. Vinte e oito não continuam por motivos vários: falecimento, problemas
de saúde ou incompatibilidade da actividade com
outras que desenvolvem em outros locais.
A dias da reabertura, a Câmara Municipal de
Braga lançou hasta pública para a atribuição de
seis lojas, dois talhos e cinco bancas.
A autarquia estima que haverá outros procedimentos públicos para acomodar eventuais ajustes
decorrentes do reinício de funcionamento do
Mercado

ESPAÇOS
BANCAS
LUGARES DE TERRADO
LOJAS INTERIORES
LOJAS EXTERIORES
PEIXARIA
TALHOS
PADARIAS
PRAC
̧A DA ALIMENTÇÃO
ALAS POLIVALENTES
ADMINISTRAÇÃO
ZONAS COMUNS
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Do renovado Mercado Municipal espera
a Câmara Municipal que se adquira uma
nova centralidade para a capital do Minho, objectivo expresso no plano de actividades recentemente aprovado para o
próximo ano.
“Este espaço, juntamente com a renovação de toda a área, será uma nova zona de
comércio, lazer e restauração, que servirá
ainda mais os bracarenses e todos aqueles
que nos visitam”, asseguram os gestores
municipais, relevando o “investimento
avultado fundamental para a revitalização
de um espaço central da cidade”.
O plano de actividades sustenta que “o
novo Mercado não será simplesmente o
antigo mercado em instalações novas, vai
inovar no horário de funcionamento, de
forma a corresponder aos novos horários
familiares e aos hábitos das populações
mais jovens, vai oferecer serviços complementares, apostar na qualificação dos
operadores, na imagem do equipamento
através de uma gestão profissional e próxima e vai, certamente, captar novos públicos”.
O documento de gestão da Câmara Municipal de Braga aponta como “desejável
diversificar a oferta e trazer novas tendências de alimentação”, o que se traduzirá
num “impacto positivo na dinamização
de boas práticas sociais, culturais, meio
ambientais e de segurança alimentar”.
Consideram ainda os responsáveis municipais que o Mercado “deverá ainda desenvolver estratégias de ‘refood’ e produtos locais”, constituindo o renovado
equipamento “uma aposta para inovar e
trazer novas tecnologias, possibilitando
5 de Dezembro 2020

ESTE ESPAÇO, JUNTAMENTE COM
A RENOVAÇÃO DE TODA A ÁREA
ENVOLVENTE, SERÁ UMA NOVA
ZONA DE COMÉRCIO, LAZER E
RESTAURAÇÃO. O NOVO MERCADO
NÃO SERÁ SIMPLESMENTE
O ANTIGO EM INSTALAÇÕES
NOVAS, VAI INOVAR NOS
HORÁRIOS, VAI OFERECER
SERVIÇOS COMPLEMENTARES,
VAI CAPTAR NOVOS PÚBLICOS.

compras/encomendas à distância com
serviços de entrega ao domicílio e serviços que permitam levantamentos de compras em horários diferentes da abertura do
equipamento ao público.
Para o sucesso desta estratégia, a colaboração e participação dos comerciantes
são entendidas como decisivas, ainda que
se tenha que “contrariar a resistência à
mudança, à incorporação de novas formas
de gestão e de novas tecnologias”.
Face à ameaça e incerteza quanto aos
efeitos das medidas impostas para o controlo da pandemia covid-19 neste sector

de actividade, a Câmara Municipal de
Braga optou por permitir a abertura da
nova ala da restauração apenas durante o
ano de 2021.
“Atento o facto de ter ocorrido a pandemia e a forte pressão que a mesma exerceu na actividade de restauração, decidimos criar uma dilação de até cinco meses
após a assinatura do contrato, para o concessionário proceder à abertura da ala da
restauração. Não nos pareceu fazer sentido colocar em risco uma concessão de 25
anos por um ano de pandemia”, justifica a
vereadora Olga Pereira.
Correio do Minho 3
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‘Praça’
é nova
atracção
na cidade
O Mercado Municipal, que os bracarenses
tratam habitualmente por ‘Praça’, abre hoje
as portas, afirmando-se como o novo ponto
de encontro na cidade, numa simbiose
perfeita entre a tradição e modernidade.
Em entrevista ao ‘Correio do Minho’,
Ricardo Rio revela as elevadas expectativas
que têm para este projecto, que admite
ser um dos três mais marcantes deste
seu segundo mandato autárquico.
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Correio do Minho (CM) - A requalificação do
Mercado Municipal é uma das obras que marca este segundo ciclo da sua gestão autárquica?
Ricardo Rio (RR) - Sim. O Mercado Municipal, o Alice Forum Braga e o Parque Desportivo
da Rodovia são os três grandes projectos, até agora, que marcam este segundo mandato.
São projectos que não têm todos a mesma dimensão do ponto de vista financeiro, concretamente o Parque da Rodovia foi bastante mais barato do que os outros dois, mas do ponto de vista
que releva, do impacto transformador e do benefício para a comunidade, eu diria que são os grandes projectos desta mandato autárquico: a requalificação do antigo Parque de Exposições, a
requalificação do Mercado Municipal e a expansão e requalificação do Complexo Desportivo da
Rodovia.
CM - Mais do que a requalificação do Mercado Municipal, esta é uma intervenção que pretende também alavancar uma nova dinâmica
naquela zona da cidade?
RR - Sim. É um projecto que vale por si. O próprio mercado é um equipamento importante a todos os títulos, do ponto de vista das dinâmicas
económicas, das cadeias de abastecimento e até
de preservação da identidade da própria cidade e
daquilo que é a sua história.
Ao mesmo tempo, este projecto também está enquadrado num determinado perímetro urbano e é
ele próprio um elemento de catalisação e de reforço da regeneração urbana que tem vindo a ser feita naquela zona e que nós queremos continuar a
reforçar.

“Entendemos, desde a primeira
hora que, mais do que uma mera
requalificação física, se exigia uma
transformação do modelo de gestão
e de funcionamento do próprio
mercado.”
“Este projecto está enquadrado num
determinado perímetro urbano e é ele
próprio um elemento de catalisação
e de reforço da regeneração urbana
que tem vindo a ser feita naquela
zona e que nós queremos continuar
a reforçar.”

5 de Dezembro 2020
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Mercado cosmopolita
Ala da Alimentação é encarada como mais uma mais-valia para promover a atractividade do Mercado Municipal.
Autarquia optou por seguir exemplos de sucesso e vai concessionar a exploração desta zona da ‘Praça’.
CM - A aposta na Ala da Alimentação
segue exemplos do que foi feito noutras
cidades, cujos mercados tradicionais
são agora espaços cosmopolitas. É esse
o objectivo?
RR - Nós procuramos criar algum equilíbrio. Não quisemos, em primeiro lugar,
abdicar daquilo que era o nosso mercado
tradicional, da ‘Praça’ como era conhecido e vai continuar a ser por todos os bracarenses e não só. Nesse sentido, quisemos, em primeira instância, criar
condições melhores para os operadores,
que são mais de 150, que tradicionalmente trabalham naquele local, e alguns deles
há muitos anos, e que aguardavam ansiosamente por esta requalificação.
Portanto, essa matriz identitária do próprio mercado, de sermos fiéis à história e
ao perímetro de operadores comerciais
foi um dos objectivo que quisemos prosseguir.
Depois, entendemos desde a primeira
hora que, mais do que uma mera requalificação física, se exigia uma transformação do modelo de gestão e de funcionamento do próprio mercado.
Nós olhámos para os exemplos e não tivemos de inventar nada. Olhamos para os
6 Correio do Minho

“Neste momento, entre aquilo
que é a reabilitação física
e a dotação de equipamentos,
que também é obviamente
uma peça importante, o
investimento é de 6,5 milhões
de euros. São seis milhões para
as obras e os restante 500 mil
euros para os equipamentos.”
“Parece-me que não houve aqui
um derrapar quer temporal,
quer mesmo em termos
financeiros, para lá daquilo
que é razoável numa obra desta
natureza e das dificuldades
que ela encerra.”

exemplo de sucesso no nosso país e lá fora e verificamos que os mercados têm tanta mais atractividade quanto mais vida tiverem, quanto mais dinâmica se conseguir convergir para esses locais. Portanto,
a dimensão da restauração que não tinha
expressão relevante no mercado anteriormente pode ser um factor de dinamização
do próprio mercado, pode ser um factor
de interacção entre os operadores de restauração e os operadores do mercado e é,
seguramente, mais uma mais-valia para
este equipamento no futuro.
CM - Quando é que a Ala da Alimentação estará a funcionar?
RR - Após a adjudicação haverá um período de alguns meses para que o concessionário possa negociar com os operadores que se vão instalar nesse local.
Acredito que ainda no final do primeiro
semestre de 2021; durante o segundo certamente, teremos a Ala da Alimentação a
funcionar.
CM - A obra acabou por demorar
mais do que o previsto, facto que acabou por ir gerando críticas da oposição. Como se explicam esses atrasos?

RR - Temos que ter presente que não se
tratou de uma construção de raiz e esse é,
já por si, um justificativo das dificuldades
que uma obra destas encerra. Ainda por
cima, estamos a falar de um equipamento
que, ao contrário do PEB que era um
equipamento dos anos 80, o Mercado
Municipal remonta à década de 50. Portanto, até o espólio documental que sustenta a componente de projecto, a componente de projectos de especialidades, não
era muito exaustivo, portanto houve muitas dimensões que foram sendo descobertas e controladas em termos de dificuldades ao longo da execução da própria obra.
A juntar a isso, tivemos vários factores
também um pouco limitativos, desde a
própria pandemia, que atrasou um pouco
o funcionamento da obra, e até questões
ligadas a uma dimensão que nós não controlamos e que foi a questão da querela
judicial que houve aquando do procedimento concursal e as dificuldades que isso criou no arranque da obra.
No entanto, parece-me que não houve
aqui um derrapar quer temporal, mesmo
em termos financeiros, para lá daquilo
que é razoável numa obra desta natureza e
das dificuldades que ela encerra.
5 de Dezembro 2020
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CM - A requalificação do Mercado
Municipal vai custar quanto?
RR - Neste momento, entre aquilo
que é a reabilitação física e a dotação
de equipamentos, que também é obviamente uma peça importante, o investimento é de 6,5 milhões de euros. São
seis milhões para as obras e o restante
para os equipamentos.
CM - A Câmara Municipal optou
por manter o mercado a funcionar
durante a obra. O Mercado Temporário também foi um investimento
considerável. Justificou-se?
RR - Foi um investimento considerável do ponto de vista financeiro, mas
foi também um compromisso que nós
quisemos assumir com os operadores
individuais e com o mercado no seu todo.
Relativamente aos operadores, nós
poderíamos pura e simplesmente ter dito, como acontece noutras circunstâncias, que enquanto decorria a obra eles
iam para casa e voltavam quando terminasse.
Nós não quisemos que isso acontecesse. Quisemos que fosse garantida a
continuidade da actividade desses operadores e sobretudo que não se perdesse aquela ligação entre os bracarense e
o Mercado Municipal. Até a localização escolhida, o Campo da Vinha, acabou por permitir essa simbiose e manter o hábito de vir ao mercado.
As próprias condições que foram propiciadas nas instalações do mercado
temporário foram melhores do que as
que existem em muitos mercados do
país e seguramente melhores do que as
que existiam no antigo mercado. Isso
foi reconhecido pelos próprios operadores e pelos consumidores, o que garantiu a esses operadores uma dinâmica
económica muito importante neste período de transição.
CM - No mercado temporário os
operadores beneficiaram da isenção
do pagamento…
RR - Com essa benesse adicional que
demos aos operadores do mercado e
aos feirantes que também foram deslocados. Permitimos que continuassem a
trabalhar durante a obra e sem qualquer
tipo de pagamento das taxas devidas ao
Município.

“Foi um investimento
considerável do ponto de
vista financeiro (Mercado
temporário), mas foi também
um compromisso que nós
quisemos assumir com
os operadores individuais e
com o mercado no seu todo.”
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Investimento de 6,5 milhões
garante obra e equipamentos
A actualização das rendas cobradas aos operadores e o novo horário, com o mercado a funcionar
de segunda a sábado, geraram algumas críticas, situação que o edil dá como ultrapassada.
CM - No processo e transição para o
renovado Mercado Municipal algumas
questões têm gerado controvérsia, nomeadamente o período de funcionamento. Este novo horário é fundamental para que o Mercado se afirme?
RR - A questão do horário está intimamente ligada à tal dimensão do novo modelo de gestão e funcionamento do mercado.
Nós consideramos que, tal como qualquer outro espaço comercial, não se consegue ser atractivo se as pessoas só tiverem oportunidade de lá ir em determinado
período de tempo ou se tiver actividade
apenas durante dois ou três dias por semana.
Nós procuramos garantir a continuidade
do funcionamento de maneira a que as
pessoas se possam dirigir livremente ao
Mercado Municipal em qualquer dia e a
qualquer hora.
Esta polémica dos horários é curiosa,
pois temos operadores que nos pedem para alargar os horários e outros que os
acham excessivos. Portanto há perspectivas diferentes entre os próprios agentes
económicos daquilo que é a sua cultural
comercial e a sua abordagem da presença
no mercado, o que também é sinal que os
tempos estão a transformar-se e que há
outras visões e outras abordagens para a
presença no Mercado.
CM - O aumento das rendas também
tem sido criticado e gerou descontentamento entre operadores?
RR - Há várias justificações para a ac-

tualização das rendas. Eu, mais do que pegar na justificação para se estar a aumentar rendas, queria pegar no resultado final.
Se nós olharmos para aquilo que são os
valores que estão a ser cobrados em sede
do novo regulamento de taxas do Mercado Municipal e os compararmos com
qualquer espaço comercial, com as infraestruturas e os serviços que são disponibilizados pelo Mercado Municipal, em
qualquer outro ponto da cidade, nenhum
daqueles operadores consegue ter um espaço minimamente equivalente e com tais
serviços complementares e a pagar o que
vão pagar no Mercado.
Portanto, podemos dizer, que o preço base era mais baixo. É um facto. Mas, a verdade é que já não havia actualização de
rendas há muito tempo. Há agora um investimento que tem de ser paulatinamente
diluído num esforço partilhado com os
operadores.
Os próprios operadores estiveram mais
de dois anos sem pagar uma único valor
de taxa ao município porque estiveram no

“Enquanto a pandemia não
estiver ultrapassada, a feira
do mercado vai continuar na
Alameda do Estádio Municipal.
Quando ultrapassarmos
a pandemia, aí os feirantes
voltarão para junto
do mercado, tal como
assumi o compromisso.”

Mercado Temporário.
Nós criámos condições acrescidas, por
exemplo nos talhos, que foi das áreas em
que mais operadores se exprimiram sobre
o aumento das rendas.
Nós fizemos o investimento que inicialmente estava previsto endossar aos operadores em vitrinas e outros equipamentos.
As áreas também são agora mais generosas do que as que tinham à partida.
Atendendo à dinâmica que esperamos
que o mercado venha a registar, tudo somado, são valores facilmente recuperáveis pelos operadores.
CM - A feira do mercado também fez
correr muita tinta, sobretudo aquando
da mudança para a Alameda do Estádio Municipal. É por lá que se vai manter?
RR - Para já, sim. Fiz questão de realçar,
quando se deu essa mudança, que o que
estava em causa não eram as obras do
mercado, de todo, mas sim a impossibilidade de garantir o distanciamento entre
operadores no local onde a feira se realizava, à luz daquilo que são as recomendações da DGS, da saúde pública e da Protecção Civil.
Enquanto a pandemia não estiver ultrapassada, a feira do mercado vai continuar
na Alameda do Estádio Municipal.
Quando ultrapassarmos a pandemia, aí
os feirantes voltarão para junto do mercado, tal como assumi o compromisso. Vão
regressar e instalar-se na rua à esquerda
da entrada principal do mercado. É o que
sempre esteve previsto
5 de Dezembro 2020
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Cidade
sempre
foi de
comércio
BRAGA SEMPRE SE ASSUMIU COMO CIDADE
COMERCIAL. APESAR DA EVOLUÇÃO DA OFERTA
NAS ÚLTIMAS DÉCADAS, O MERCADO MUNICIPAL
MANTEVE-SE COMO PONTO DE COMPRA E VENDA
DE PROXIMIDADE.

rojectado pelo arquitecto Alberto Pereira da Cruz, o edifício do Mercado
Municipal de Braga que agora reabre,
funcional e arquitectonicamente muito alterado, foi inaugurado no dia 28
de Maio de 1956, assinalando, o 30.º
aniversário da revolu- ção nacional.
“Mais de sessenta anos passados sobre o projecto inicial, o mercado municipal persistiu em continuar a ser o principal mercado de proximidade de
Braga”, assinala Miguel Bandeira, vereador com
os pelouros da Regeneração Urbana e do Património, também investigador nas áreas do Urbanismo
e Ordenamento.
Assinala o autarca e académico que “para além
das profundas transformações que o tecido comercial local sentiu, ao longo de mais de meio século, designadamente, com a implementação do
regime democrático, em Abril de 1974, não mais
houve equipamento próximo deste conceito e função que mantivesse continuadamente a sua importância”.
Sustenta Miguel Bandeira no estudo, que a criação do Mercado do Carandá, obra emblemática de
Eduardo Souto Moura, edificada em meados dos
anos 80, nunca vingou como complemento ao tradicional Mercado da Praça do Comércio, e que o
Parque de Exposições ou o Mercado Abastecedor
da Região de Braga foram projectos que surgiram
com outra finalidade e outro alcance.
Defende o vereador e investigador que nem
mesmo “os novos factores de concorrência, como
os super e minimercados, os centros comerciais

P

de primeira geração, nos anos de 1970/80; a implementação subsequente das redes internacionais
de distribuição, com os seus métodos e modelos
tentaculares; as grandes superfícies comerciais e,
mais recentemente, as de proximidade; ou o comércio electrónico directamente ao cliente, que
tudo ameaça subverter” fizeram com que o Mercado Municipal deixasse de conservar “as suas
identidade e atracção”. Segundo Bandeira, “os
mercados podem ser um excelente mote para resumirmos a história da cidade”, recordando que
“tempos houve em que Braga toda ela era praticamente um único mercado, com os seus alfandegueiros, cobrando portagens aos almocreves e
produtores que a demandavam. Uma prática, imagine-se, que durou até há bem pouco menos de
cem anos atrás, quando se taxavam os viandantes
nas célebres barreiras à entrada da cidade”.
Miguel Bandeira defende que “Braga sempre foi
uma cidade de comércio de entorno e de longo
curso”, desde o tempo em que a urbe era Romana,
passando pela Idade Média, “quando as feiras e
mercados se confundiam entre si”, pelas prelaturas do arcebispo D. José, que determinou “que a
feira franca, de periodicidade quinzenal, passasse
a ser semanal, e às terças”, e de D. Gaspar, que ordenou o “reordenamento radical dos espaços mercantis”, o que lhe permitiu chegar ao século XIX
“como uma cidade funcionalmente comercial”.
O autor assinala o ano de 1865 como o “advento
contemporâneo do urbanismo comercial em Braga, quando se optou pela construção do Novo
Campo da Feira” . No dia 1 de Outubro de 1915,
Braga ganha o seu primeiro Mercado fechado, na
Praça Municipal.
Esse Mercado em ferro industrial, cujo desenho
é atribuído a Moura Coutinho, tinha capacidade
para acolher 553 pontos de venda, dimensão que
deu estatuto ao “principal centro comercial da cidade, que alguns dos bracarenses mais idosos ainda hoje conservam nas suas memórias de infância”.
A procura do mercado de ferro foi crescente e,
em 1917/18, “equacionava-se já a construção de
um novo mercado do peixe, recuperando a ideia
de o instalar na cerca do Paço, cedida pelo Estado.
Conta-nos Miguel Bandeira que, “por outro lado, as obras de reparação iriam acentuar-se
(1927/28), aumentando a despesa com a sua manutenção” e que “no final dos anos de 1930, sobretudo, aos domingos e terças-feiras o local
achava-se incómodo” por falta de espaço.
Rapidamente se apercebeu a necessidade de se
criar um novo mercado
O mercado de ferro manteve portas abertas até
Janeiro de 1955, um ano antes da abertura do
Mercado Municipal da Praça do Comércio, agora
modernizado “para durar, pelo menos, mais meio
século”, vaticina Miguel Bandeira.

FICHA TÉCNICA
Arcada Nova - Comunicação, Marketing e Publicidade, SA.
Pessoa colectiva n.º 504 265 342.
Capital social: 150 mil euros. N.º matrícula 6096
Conservatória do Registo Comercial de Braga
DIRECTOR DO JORNAL Paulo Monteiro (CP1145A)
CHEFE DE REDACÇÃO Rui Miguel Graça (CP4797A)
TEXTOS José Paulo Silva (CP769A) e Marlene Cerqueira (CP3713A)
GRAFISMO Filipe Ferreira (coordenador), Filipe Leite e Rui Palmeira.
FOTGRAFIA Rosa Santos (CP4402A) e Arquivo
PUBLICIDADE Vértice.
IMPRIME: Naveprinter Indústria Gráfica do Norte, SA
Tiragem: 12.000 exemplares
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EM FRIO INDUSTRIAL”

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FRIO
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MERCADO MUNICIPAL DE BRAGA

Equipamento
emblemático
DOMINGOS BARBOSA, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL DE BRAGA, ASSISTE COM MUITA
EXPECTATIVA À REABERTURA DO MERCADO
MUNICIPAL. ADVERTE QUE A VOCAÇÃO
DO MERCADO CONTINUARÁ A AFIRMAR-SE
PELA OFERTA DE PRODUTOS DE ORIGEM LOCAL.

Que expectativas tem a Associação Comercial
de Braga (ACB) quanto à reabertura do Mercado Municipal?
P - O Mercado Municipal de Braga é um equipamento emblemático da cidade e, ao longo dos
tempos, foi um pólo comercial, cultural e social
de excelência da nossa região. A necessidade de
uma reabilitação profunda do Mercado há muito
que estava a ser equacionada pelo Município de
Braga, porque o equipamento tinha atingido um
nível de degradação muito avançado. O espaço
deixou de ser funcional para os produtores e comerciantes que nele operavam e pouco apelativo
para uma geração de consumidores mais informados e exigentes. O projecto de reabilitação do
mercado e obras realizadas acautelam os principais atributos e aspectos funcionais e caraterísticos de uma praça comercial moderna de oferta de
produtos alimentares frescos, em conjugação com
outras valências e áreas de negócio que o tornam
num conjunto comercial apelativo e um verdadeiro espaço âncora de comércio tradicional especializado e de atracção turística. Com uma localização privilegiada e infraestruturas de apoio de
grande qualidade e expressão em áreas envolventes, o Mercado concorre para a reabilitação de
uma zona das mais animadas e populares da cidade de Braga. O Mercado Municipal foi e será um
ponto comercial e cultural de referência da cidade
e da região; uma verdadeira montra dos mais salutares e genuínos usos, costumes e tradições da
produção e cultura minhota e portuguesa.
P - Que impacto poderá ter o ‘novo’ Mercado
Municipal no tecido empresarial da cidade, nomeadamente ao nível da restauração, potencial
clientela de produtos frescos?
R - O impacto será positivo, na medida em que
potenciará a atracção de mais consumidores para
o centro da cidade, beneficiando com esse movimento o demais tecido empresarial de Braga. Sem
dúvida que o sector da restauração beneficia com
o reforço da oferta de produtos frescos e autóctones. Portugal possui um leque muito alargado e
diversificado de produtos alimentares de cariz tradicional, associados a diversas regiões do país e à
dieta mediterrânica e que proporcionam a afirmação de um património gastronómico singular e
muito diversificado. Nesse sentido, creio que um
dos indicadores de sucesso tem a ver com o aumento do número de operadores de restauração

que passará a eleger o Mercado como a primeira
opção para efectuar as compra de produtos frescos que utilizam nos seus processos de confecção.
No entanto, para que isto aconteça é fundamental
que se garanta qualidade e previsibilidade no
abastecimento, ou seja, garantir capacidade de
resposta. O reforço da referida oferta de produtos
frescos e com identidade no mercado municipal é
também relevante no contexto da evolução da restauração colectiva (por exemplo: refeições em escolas, hospitais, lares, etc.), bem como em termos
de novas tendências e hábitos de consumo de
muitos cidadãos e famílias.
P - Pode o conceito de Mercado ser reinventado, ou entendem ser mais adequado manter o
perfil tradicional do mesmo?
P - Creio que o ‘novo’ Mercado se afirmará como um espaço apelativo, funcional e cosmopolita,
com uma atmosfera onde se cruza na perfeição o
passado e o presente da nossa vida em comunidade. Em termos de conceito, o ‘novo’ Mercado
Municipal está direccionado para uma cidade cada vez maior e mais movimentada, que incessantemente procura reforçar a sua atractividade comercial, turística, ambiental e cultural. A vocação
comercial do Mercado continuará a afirmar-se pelas bancas e lojas onde se pode adquirir uma grande variedade de produtos e serviços de origem local e regional, oferta esta que estimulará a
produção e comercialização dos produtos portugueses que nos diferenciam.Vamos dispor de um
Mercado Municipal de excelência, que junta produtos, serviços, comida e cultura no mesmo local,
com uma oferta requintada e muito apelativa para
turistas e demais consumidores. O mercado municipal será também um espaço de excelência para
momentos de convívio e bem-estar, com uma
oferta comercial que apela à partilha, à degustação, à conversa e à troca de experiências. Para
além da modernização do equipamento e de um
novo conceito que agrega agentes económicos de
várias actividades que se complementam, é fundamental que se assegurem duas dimensões adicionais: capacitação dos operadores, através de processos regulares de formação e até de consultoria
sobre técnicas de atendimento, exposição de produtos, promoção e dinamização do negócio; uma
equipa de gestão especializada, que planeie, implemente e acompanhe um programa estruturado
de acções que visem a gestão diária, a qualificação, a promoção e a dinamização do Mercado.
P - De que forma, o Mercado Municipal poderá concorrer em pé de igualdade com outros
operadores de produtos frescos, grossistas e retalhistas?
R - É expectável que os operadores de produtos
frescos instalados no Mercado sejam capazes de
dinamizar uma oferta de grande qualidade e diversidade, a preços competitivos. Complementarmente, a promoção de serviços de entrega de encomendas a profissionais e particulares é também
uma oportunidade a potenciar pelos operadores
do mercado, no sentido de alavancarem as vendas
e a sustentabilidade dos negócios. As excelentes
condições de segurança e salubridade que existirão no Mercado são também um factor de diferenciação face à concorrência de outros operadores
grossistas e/ou retalhistas.
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A TABIQUE foi fundada em 1997 na cidade de Braga com o objetivo de desenvolver
serviços de engenharia nos vários sectores de atividade. A fidelização e o envolvimento
conseguidos permite à TABIQUE interpretar cada cliente como um processo prioritário
e obter as devidas respostas positivas e cada necessidade dos clientes, via colaboradores,
sendo essa a grande identidade da empresa. A Engenharia ao Serviço das pessoas e
exercida com profissionalismo e sentido de confiança pública, permite à TABIQUE encarar
o futuro com confiança, com o justo rigor e profissionalismo de sempre.

Prestação de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra:
Reabilitação e Ampliação do Mercado Municipal de Braga.

Rua Domingos José Araújo, N.º 15 4715-316 Braga
T. 253 220 575 E. tabique@tabique.pt www.tabique.pt
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Valorização
do terrado

projecto de reabilitação do Mercado
Municipal de Braga nasce de concurso de ideias lançado pela Câmara
Municipal em 2014. A proposta vencedora foi apresentada pela ‘APTO
Arquitetura’, gabinete que começa a
ganhar forma nesse ano, quando os
sócios fundadores, Luís Santos, Rui Araújo e Rui
Machado, decidem participar no concurso de
ideias.
Entre os critérios de selecção, a Câmara Municipal estabeleceu a valorização histórica e urbanística do local, a valorização arquitectónica do edifício, a valorização da actividade económica

O

instalada, a melhoria da higiene, limpeza e salubridade do equipamento e espaço envolvente, e a
atribuição de um programa cultural.
Os arquitectos assumem que “este desafio foi
nessa altura encarado pela APTO Arquitetura com
grande pragmatismo e humanidade no diagnóstico inicial através do tratamento dos dados retirados de inquéritos a comerciantes e utentes deste
equipamento”.
A proposta de reabilitação concentrou-se na resolução de dois pontos fulcrais: optimização funcional do equipamento e criação de condições
adequadas à actividade de venda de produtos alimentares.
Em termos funcionais, os autores do projecto de
reabilitação propõem que o centro do Mercado
Municipal passe a ser o terrado, a partir do qual se
desenvolverá toda a actividade económica. O terrado foi totalmente coberto por um plano orgânico
de ripas de madeira que serve para controlo da iluminação directa proveniente da cobertura de vidro
acima, transformando-se em alçado da nova ala a
Norte.
Na reabilitação do edificado existente, datado da
década de 50 do século, o propósito “foi respeitar
e valorizar a traça original, realçando a honestidade estrutural característica do estilo ‘Português
Suave’”.
Na ala Nascente, que confronta com a Praça do
Comércio, foi alterado o seu uso, localizando-se
aqui a nova praça de alimentação.
A fachada principal do Mercado Municipal é
pontuada, alternadamente, por entradas e bancas
de restauração, beneficiando de permeabilidade e
atendimento directo para a esplanada exterior.
A ala Sul foi dividida ao meio por um corredor
técnico. A metade virada para o terrado concentra
os talhos; a metade virada para Sul, o apoio aos
mesmos com câmaras frigoríficas, salas de desmanche, cozinhas e fumeiros para a produção destes produtos, bem como balneários para os talhantes. O projecto de intervenção, para além da
reabilitação e ampliação do Mercado Municipal,
implicou o redesenhar de todo o espaço público
envolvente.

PROJECTO DE REABILITAÇÃO DO MERCADO
MUNICIPAL DÁ NOVA CENTRALIDADE
AO TERRADO. COBERTURA DE RIPAS
DE MADEIRA CONFERE UMA NOVA IMAGEM
AO ESPAÇO.
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bracaragás
Instalação de Aquecimento e Gás, Lda
lAVAC lAQUECIMENTO lVENTILAÇÃO lAR CONDICIONADO
lSISTEMAS SOLARES lREDES DE GÁS

RUA MOUTA LT C1 - R/C 4705-180 BRAGA
TELF.: +351 253261053
EMAIL: bracaragas@sapo.pt
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Obra de grande impacto
e exigência técnica
AS DIMENSÕES POUCO USUAIS DA ESTRUTURA DE VIDRO E VIGAS
DE MADEIRA TORNARAM-SE NUM GRANDE DESAFIO NA EMPREITADA.
A GRANDEZA RESSALTA À VISTA, MAS TAMBÉM A SIMBIOSE DE TODOS
OS MATERIAIS UTILIZADOS.

cobertura do terrado surge
como o grande elemento diferenciador da obra de requalificação do Mercado Municipal de Braga. Para o engenheiro Sérgio Almeida, director da obra executada pela
empresa ‘Costeira - Engenharia e Construção’, as dimensões poucos usuais daquela estrutura de vidro e vigas de madeira constituiu também um grande desafio
numa empreitada que foi exigente em
termos técnicos, mas também pela necessidade de proceder a alterações ao programa inicial, o que justificou o prolongamento do prazo de execução para além do
inicialmente previsto.
“O que se destaca mais nesta obra é a
cobertura, pela grandeza da sua estrutura

A
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metálica, pelo vidro e pela beleza da madeira”, confessa Sérgio Almeida, garantindo que a execução foi “um desafio”
que fica no currículo de todos os que trabalharam nesta empreitada.
As obras de requalificação do Mercado
Muinicipal de Braga arrancaram no início
de Abril de 2019 e envolveram mais de
meia centena trabalhadores por dia.
Na véspera da inauguração davam-se os
últimos retoques de uma obra que sofreu
várias “melhorias” ao longo dos últimos
18 meses.
Sérgio Almeida explica-nos que houve
alterações ao nível do projecto de arquitectura, mas também nas especialidades
que levaram à necessidade de “prolongar
a obra”.
Houve a introdução de materiais que

não estavam inicialmente previstos, revestimentos pré-existentes que tiveram de
ser substituídos e mesmo reforços estruturais do edifício que não foram programados. “Aproveitou-se a obra para fazer
reforços estruturais, o que nos obrigou a
uma paragem de 45 dias”, exemplificou o
director de obra, dando conta também da
necessidade de substituição de toda a telha das coberturas, algo que não foi inicialmente tido em conta.
A administração da empresa bracarense
‘Costeira - Engenharia e Construção’ re-

leva o “magnífico trabalho de todas as
equipas envolvidas, que transformaram o
Mercado Municipal de Braga, num espaço inovador e mais completo, que dará
uma nova dinâmica à cidade de Braga”.
Os responsáveis da construtora consideram que, “tendo como um dos principais
objectivos a conquista de grandes projectos, a reabilitação e ampliação do Mercado Municipal de Braga serviu esse propósito, dada a exigência que o mesmo
representou e o “grande impacto” que o
mesmo terá na cidade de Braga.
5 de Dezembro 2020
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FILIPE SOUSA
TERRAPLANAGENS E DEMOLIÇÕES
"Demolimos o que existia, mas mantivemos a essência
e as tradições... Fizemo-las renascer num novo e
emblemático espaço, que conjuga a identidade da
região com o conforto e inovação"

Rua de Martim, nº 50 4990-575 - Calheiros - Ponte de Lima
Telf.: 258 753 240 / Tlm: 964 159 830
filipesousa84calheiros@gmail.com
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Nova vida
mantendo
a tradição
OLGA PEREIRA, VEREADORA COM O PELOURO
DA GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS CONFIA NA ADESÃO
DOS OPERADORES ÀS NOVAS REGRAS
DO MERCADO MUNICIPAL. E CONFIA TAMBÉM
NA DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA.
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O que muda, na perspectiva dos consumidores,
mas também dos operadores, com o novo regulamento do Mcado Municipal de Braga?
R - Com o novo regulamento, o Município passará a ter um Mercado disponível todos os dias da
semana, permitindo que os munícipes conheçam
exactamente o horário em que podem realizar as
suas compras, ao contrário do que anteriormente
sucedia, em que os horários variavam em função
dos dias da semana e não havia qualquer obrigação de cumprimento do mesmo, o que tinha como
consequência que a maior parte dos operadores o
frequentavam de forma interrupta, em complemento da actividade que desempenhavam em diversas feiras pelo distrito. Com a reabilitação do
Mercado Municipal, o Município partilha o investimento realizado com um incremento da actividade e um reforço da confiança dos operadores,
passando a operar diariamente, de segunda-feira a
sábado, contribuindo para conferir uma vida nova
ao equipamento, uma nova dinâmica económica e
para a extensão da centralidade do centro histórico da cidade. O Município acompanha a tendência de modernização dos melhores mercados nacionais e dos mercados europeus de referência,
dotando este equipamento de novos serviços, como a ala de restauração, mantendo, em simultâneo, a sua componente tradicional de origem na
venda de produtos alimentares frescos e flores.
P - Qual é a reacção dos operadores quanto a
este novo ciclo do Mercado Municipal, nomeadamente no que respeita a uma maior exigência e rigor de horários de funcionamento?
R - Num universo de mais de 150 operadores,
registamos um número muito significativo de
reacções de concordância, mas também com-

preensíveis atitudes de discordância. As mudanças provocam natural ansiedade e muitos operadores receiam a assunção do risco de abandonarem outros mercados do distrito, pela aceitação de
um desafio com resultados que não conhecem.
Verificamos que uma percentagem reduzida de
comerciantes transitaram das bancas que ocupavam para lugares de terrado, por se tratarem de
comerciantes produtores. Pela própria natureza da
actividade, este sector não tem obrigatoriedade de
cumprir o horário ou de permanência mínima diária, uma vez que são condicionados pela quantidade e sazonalidade dos produtos que comercializam.

TEMOS UM MERCADO MUNICIPAL
MAIS ORGANIZADO E ARRUMADO,
COM UMA DEFINIÇÃO CONCRETA
DE HORÁRIOS E LOCAIS PARA CARGAS
E DESCARGAS E UM CIRCUITO
ESPECÍFICO DE TRATAMENTO
DE RESÍDUOS
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Procura reflecte interesse dos novos
operadores
Melhor organização na logística, condições de trabalho mais
apetecíveis e a criação de uma ‘Praça’ mais atractiva
P - A última hasta pública para ocupação de lugares teve forte procura. É
um bom sinal para a nova fase do Mercado Municipal?
R - É um sinal muito positivo. A procura
que se verificou por um espaço no renovado Mercado Municipal reflecte o interesse existente por parte de novos operadores em fazer parte deste projeto e, bem
assim, a confiança que estes depositam no
potencial deste equipamento. Esta será
uma oportunidade para introduzir no mercado produtos que complementem a oferta já existente, tornando o Mercado Municipal de Braga uma ‘Praça’ mais atractiva, completa e diferenciada.
P - De que forma a actual situação
pandémica vai condicionar o funcionamento do Mercado Municipal?
R - A situação pandémica não condicionará mais o Mercado Municipal em relação ao Mercado provisório. Na verdade,
tratando-se de um espaço mais amplo, ele
permitirá a entrada de um número superior de pessoas.
Com condições de trabalho substancialmente melhores, será possível um atendimento mais rápido e com mais qualidade,
favorecendo uma maior rotatividade de
5 de Dezembro 2020

pessoas.
P- Como funcionará e apartir de
quando o mercado exterior envolvente?
R - O mercado exterior envolvente funcionará nas traseiras do Lar Conde de
Agrolongo, em rua única que se encerrará
ao público às quintas feiras e sábados, no
momento em que se encontrem reunidas
as condições sanitárias que permitam o
seu funcionamento em segurança para comerciantes e compradores.
P - Que condições serão dadas aos pequenos produtores do terrado? Essa
componente do Mercado Municipal fica garantida com a requalificação do
espaço e o novo regulamento?
R - Os produtores de terrado, não sendo,
por norma, comerciantes diários do Mercado Municipal, já que dependem da respectiva produção, continuarão a marcar
presença nos dias e no horário que pretenderem, bastando para tal efectuarem uma
reserva prévia, a fim de permitir uma gestão mais eficaz do espaço existente. Estes
comerciantes possuirão locais específicos
e pré-determinados para venda, sem estrutura fixa.

O MERCADO EXTERIOR
FUNCIONARÁ NAS TRASEIRAS
DO LAR CONDE DE AGROLONGO,
EM RUA ÚNICA QUE SE
ENCERRARÁ AO PÚBLICO ÀS
QUINTAS FEIRAS E SÁBADOS,
NO MOMENTO EM QUE SE
ENCONTREM REUNIDAS AS
CONDIÇÕES SANITÁRIAS QUE
PERMITAM O SEU
FUNCIONAMENTO EM SEGURANÇA

P - O que muda no Mercado Municipal em termos de logística?
R - Em termos de logística, temos um
Mercado Municipal mais organizado e arrumado, com uma definição concreta de
horários e locais para cargas e descargas e
um circuito específico de tratamento de
resíduos. A experiência de compra será
realizada com todas as condições de conforto e qualidade, sendo proporcionados
serviços complementares que melhorarão
as referidas condições e que pretendem fidelizar novos públicos.
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I Liga

César Peixoto desvaloriza
conhecimento de Ricardo Soares
CÓNEGOS defrontam o seu anterior treinador, mas esse é um factor que não incomoda o técnico
do Moreirense, que aponta à conquista do triunfo, para criar uma dinâmica de vitória.
I LIGA

| Redacção/Lusa |

César Peixoto desvalorizou ontem o conhecimento dos futebolistas do Moreirense pelo homólogo Ricardo Soares, que reencontrará os cónegos ao serviço
do Gil Vicente, em jogo da nona
jornada da I Liga.
“Conhece muito bem no plano
individual, mas as nuances que
tinha cá são diferentes daquelas
que estou a incluir. O Moreirense de agora começa a ser diferente do anterior, pelo que terá
de fazer o trabalho de casa na
mesma e estudar necessariamente a equipa”, frisou o técnico, em
conferência de imprensa de antevisão ao duelo de hoje.
César Peixoto assinou pelos vimaranenses em 10 de Novembro, um dia após a saída de Ricardo Soares, que apenas demorou quatro dias para ingressar no

Gil Vicente, em substituição de
Rui Almeida, e que já alcançou
dois triunfos em outros tantos
encontros.
“Encontraremos uma boa equipa, cuja classificação não reflecte a qualidade individual existente. O Gil Vicente não começou bem o campeonato, mas teve há poucos dias uma vitória
importante [2-0 frente ao Rio
Ave]. Sabemos que vamos ter
dificuldades, mas acreditamos
muito no nosso trabalho e estamos extremamente confiantes”,
vincou.
Tal como Ricardo Soares, César Peixoto abriu um novo capítulo na carreira de treinador com
uma vitória na terceira eliminatória da Taça de Portugal, apesar
da estreia frustrada na I Liga,
com derrotas frente ao líder
Sporting (2-1) e ao Paços de
Ferreira (1-0). “Temos de entrar
com a mesma atitude, compro-

DR

César Peixoto quer criar uma dinâmica de vitória no Moreirense, já frente ao Gil Vicente

misso e organização. Falta crescer um pouco com bola e nestes
dias trabalhámos muito mais isso do que a organização defensiva, que está num nível muito
aceitável. Os atletas recuperaram bem e estão com um elã positivo, apesar de a derrota com o
Paços não ser o que queríamos”,
analisou.
No desenlace de uma semana
“atípica e complicada”, com três
jogos em sete dias, o Moreirense
quer “começar a criar uma dinâmica de vitória” frente ao Gil Vicente, que quebre uma série de
três derrotas seguidas e acelere a
assimilação das novas ideias.
“Poucos golos marcados? É
uma questão de tempo, trabalho
e consistência de jogo até criamos condições com bola para
chegar à baliza com mais frequência. Ao ter bola, a equipa
está mais perto de vencer, sentese confortável e ganha confiança
na abordagem aos lances. Com a
confiança aumentada, os golos
vão aparecer naturalmente”,
apontou.
César Peixoto tem variado a
estrutura tática “em função do
momento do jogo e do adversário”, na tentativa de “encaixar os
jogadores onde se sentem mais
confortáveis”, procurando imprevisibilidade e “nuances diferentes para baralhar o adversário”.

Duelo com o Moreirense está marcado para as 15.30 horas

Ricardo Soares aponta intenção clara do Gil Vicente em vencer o dérbi
I LIGA

| Redacção/Lusa |

Ricardo Soares não deu grande
valor ao conhecimento que tem
do Moreirense, sua antiga equipa e adversário da nona jornada
da I Liga, e frisou a vontade de
vencer o dérbi minhoto no terreno dos cónegos.
A vitória sobre o Rio Ave (2-0),
na última jornada, dois meses
depois da anterior no campeonato (1-0 ao Portimonense) trouxe
maior confiança à equipa, admitiu o técnico.
“Sim, as vitórias trazem confiança às equipas e ajudam a cimentar o nosso processo de jogo
e ideias. Foi fundamental [vencer] porque precisamos de pontos para atingir os nossos objectivos e amanhã [sábado] vamos
com a intenção clara de vencer,
tudo faremos por isso”, disse na
antevisão da partida.

Ricardo Soares treinou até há
cerca de um mês o Moreirense,
mas recusa que este seja um jogo especial e, apesar de considerar que não é uma vantagem para o Gil Vicente o conhecimento
que tem do plantel adversário,
admite, simultaneamente, que
isso faz com que uma equipa esteja “mais perto de vencer”.
“Para mim, todos os jogos são
especiais, é mais um jogo contra
uma equipa que já treinei e que
tem um conjunto de jogadores
de grande qualidade. Não vejo
que seja uma vantagem, não sou
eu que vou jogar, conheço muito
bem a equipa, mas eles também
me conhecem a mim”, notou.
O Moreirense vem de três derrotas consecutivas no campeonato, mas Ricardo Soares desvalorizou a possibilidade de os
gilistas poderem tirar partido de
um adversário eventualmente
mais pressionado.

DR

Ricardo Soares aponta ao triunfo no dérbi minhoto da nona jornada da I Liga

“Neste campeonato, as equipas
que lutam pela permanência têm
fases destas. O Gil Vicente,
quando cá cheguei, tinha quatro
derrotas seguidas e não vencia

há sete jogos. Cabe-me evitar
que esse ciclo aconteça à minha
equipa. Não penso que seja uma
vantagem, mas todos os pormenores contam e esse é um impor-

tante que tenho em linha de conta”, disse.
O técnico mostrou-se satisfeito
com a evolução da equipa e com
ter quase todo o plantel disponível, com exceção dos lesionados
Diogo Silva e Mantuan, jogadores pouco utilizados até agora.
“Estamos a trabalhar muito e
sinto a minha equipa cada vez
mais forte, coesa e determinada,
taticamente, mas também a nível
individual e mental. A meritocracia está à frente de tudo e
mais alguma coisa, é sempre o
trabalho deles durante a semana
que faz com que depois eu tome
decisões”, disse.
As duas equipas têm percursos
muito idênticos: além dos mesmos pontos, têm ambas duas vitórias, dois empates e quatro
derrotas e até o número de golos
é semelhante (7 marcados/9 sofridos para o Gil Vicente, 6/9 para o Moreirense).
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João Henriques quer vencer a “jogar bem”

VITÓRIA SC recebe hoje o Portimonense (15.30 horas) em duelo da nona jornada da I Liga, apontando à conquista de um triunfo,
mas não só. O técnico pretende que a equipa vença, mas também que convença, apresentando um bom futebol dentro de campo.
I LIGA

| Carlos Costinha Sousa |

João Henriques afirmou ontem
que o Vitória Sport Clube quer
vencer na recepção ao Portimonense, em jogo que abre hoje a
nona jornada da I Liga, mostrando “qualidade de jogo”.
Depois da vitória alcançada no
reduto do Tondela, para a ronda
anterior (2-0), a turma minhota
quer “dar continuidade” a esse
resultado, tanto para “consolidar”, pelo menos, o sexto lugar
que ocupa, com 13 pontos, como
para a “confiança” dos atletas
crescer, realçou o técnico.
“Queremos dar continuidade à
vitória conseguida fora. Agora,
em Guimarães, é imperativo
vencer para consolidarmos não
só a posição na tabela classificativa, mas também a confiança e
a qualidade de jogo (...). Queremos a vitória, a jogar bem, de
preferência”, disse, na conferência de antevisão ao desafio marcado para as 15.30 horas.
Ciente das exibições irregulares nas partidas anteriores, João
Henriques frisou que os vitorianos têm de apresentar “consistência, mentalidade [ganhadora]
e confiança” desde o apito inicial, se quiserem transportar para o relvado a evolução apresentada durante a semana e somar

VITÓRIA SC

João Henriques quer dar continuidade à onda de triunfos do Vitória SC, para consolidar a classificação e aumentar a confiança

lll
“Queremos das continuidade à vitória conseguida fora.
Agora, em Guimarães, é imperativo vencer para consolidarmos não só a posição
na tabela classificativa, mas
também a confiança e a
qualidade de jogo.”

os três pontos.
“Não podemos estar à espera
de um acontecimento no jogo
para a equipa se desbloquear
emocionalmente. Durante a semana, já vamos vendo coisas
boas, com jogadores a crescerem
individualmente e a terem mais
conhecimento do que fazer colectivamente”, observou.
O Vitória de Guimarães quer
ainda corrigir as derrotas dos úl-

Disputam-se entre os dias 15 e 17

Quartos-de-final da Taça da Liga
já têm calendário definido
I LIGA

| Carlos Costinha Sousa |

Já são conhecidos os horários
dos jogos dos quartos-de-final
da Taça da Liga 2020/2021 - disputada esta época em moldes diferentes - com esta fase da competição a arrancar no dia 15 de
Dezembro, terça-feira, com a
deslocação do CD Mafra ao reduto do líder isolado da I Liga,
Sporting.
No dia seguinte estão agendados dois encontros entre clubes
da I Liga. O Paços de Ferreira

tem viagem marcada até ao Estádio do Dragão onde vai enfrentar o FC Porto, às 18.45 horas. Já às 21 horas, será tempo
do Benfica receber o Vitória
Sport Clube no Estádio do Dragão.
Por sua vez, e para fechar o
quadro da Taça da Liga, o líder
da II Liga , Estoril Praia, vai deslocar-se até ao Estádio Municipal de Braga para defrontar o SC
Braga, no próximo dia 17 de Dezembro, às 20.15 horas.
De notar que, no início do próximo ano, irá disputar-se a Fi-

nal-Four da Taça da Liga, este
ano com sede em Leiria, e com
jogos marcados para os dias 19,
20 e 23 de Janeiro.
O calendário completo dos jogos dos quartos-de-final da Taça
da Liga 2020 está organizado da
seguinte forma:
Sporting - CD Mafra
15 de Dezembro, 20.15 horas
FC Porto - Paços de Ferreira
16 de Dezembro, 18.45 horas
SL Benfica - Vitória SC
16 de Dezembro, 21 horas
SC Braga - Estoril Praia
17 de Dezembro, 20.15 horas.

timos dois embates no Estádio
D. Afonso Henriques, frente ao
Sporting Clube de Braga (1-0) e
Sporting (4-0), com o treinador a
alertar, contudo, que o Portimonense está a “crescer”.
Após três desaires seguidos,
com Tondela (1-0), Santa Clara
(2-1) e FC Porto (3-1), os algarvios regressaram aos triunfos na
jornada anterior, sobre o Nacional (1-0), tendo, na perspectiva

de João Henriques, mais “qualidade”, sobretudo “individual”,
do que o 16.º lugar que ocupam,
com sete pontos.
“O Portimonense tem jogadores com grande qualidade técnica (...). No último jogo, a questão mental da posição que ocupava na tabela (18.ª) e a morte
de Vítor Oliveira [antigo treinador] fizeram com que a equipa
se unisse e conquistasse os três
pontos. É uma equipa que vem
com esse espírito para Guimarães. Temos de gerir bem a questão emocional”, antecipou.
O treinador vincou ainda que é
preciso entrar “bem” num mês
“sobrecarregado de jogos”, que
inclui ainda os compromissos
com Santa Clara, para a I Liga e
para a Taça de Portugal, FC Porto, para a I Liga, e Benfica, para
a Taça da Liga.
“São competições diferentes,
com características diferentes.
Começar bem é importante para
dar mais confiança. Apesar desta
intensidade e deste aglomerado
de jogos, queremos dar uma boa
resposta em todas as competições”, disse.
O duelo entre o Vitória Sport
Clube, actual sexto classificado
da I Liga, com 13 pontos, e o
Portimonense, 16.º com sete,
disputa-se hoje às 15.30 horas, no
Estádio D. Afonso Henriques.

§feminino
Disputa-se a 13 de Janeiro

Final da Taça de Portugal 2019/2020
entre Benfica e SC Braga adiada
A final da Taça de Portugal de futebol feminino, que se vai disputar entre
Benfica e Sporting Clube de Braga, foi adiada para 13 de Janeiro, no Estádio
Municipal de Aveiro, em horário a indicar, informou ontem a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
“FPF, Benfica e Braga acordaram o adiamento do jogo da final da edição
2019/2020 da Taça de Portugal de futebol feminino”, indica a Federação na
sua página oficial na internet, sem justificar os motivos do adiamento.
Na mesma nota, a FPF lembra que o jogo estava agendado inicialmente para 12 de Dezembro.
A final da Taça de Portugal diz ainda respeito à edição de 2019/20, cujo
campeonato foi cancelado devido à pandemia da Covid-19.
Já em Outubro e Novembro foi possível concluir as meias-finais da competição, com o Benfica a vencer fora o FC Famalicão, por 2-1, e o Sporting Clube
de Braga a triunfar no terreno do Estoril Praia, por 4-1.
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ANTÓNIO FERRAZ Professor da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho

Ideias

Crise pandémica e sustentabilidade
da segurança social em Portugal

N

o mais recente “Relatório sobre
a Sustentabilidade Financeira da
Segurança Social” em Portugal
(que consta no OE2021) aponta-se para a
retirada em dez anos à duração da “almofada” de recursos financeiros do chamado
Fundo de Estabilização da Segurança Social “FEFSS”, fundo este a que o Estado,
via Segurança Social “SS”, recorre para
pagar as pensões e outras prestações sociais em caso de rutura financeira. Ora, o
sistema de “SS” tem uma importância decisiva na vida dos portugueses, acompanhando as pessoas desde o seu nascimento (e.g. abono pré-natal) passando pela
sua existência e até depois da morte (e.g.
pensão de sobrevivência).
E, importante, tem sido o sistema de
previdência portuguesa que tem permitido reduzir a taxa de pobreza no País, expresso pelo elevado diferencial da taxa de
pobreza antes e depois das transferências
sociais (e.g. em 2017, o diferencial foi de
60%!).
Desta forma, o sistema de “SS” tem vindo a permitir que o país se torne menos
desigual, embora haja ainda muito caminho a percorrer para se alcançar níveis de
equidade e justiça social mais adequados,
em particular, em comparação com a média da União Europeia “UE-27.
Com a atual crise sanitária, económica e
social é expetável que o cenário se torne
preocupante quanto a solidez do
“FEFSS”, dado que é nesse fundo que se
encontram concentrados todo o dinheiro
para pagar pensões e outras prestações
sociais em caso de rutura financeira do
sistema de “SS”. Por sua vez, o “FEFSS”
tem vindo a apresentar uma tendência de
redução nas próximas décadas. Porquê?
Em virtude do impacto negativo da crise
pandémica no sistema previdenciário português, por um lado, devido ao aumento
das despesas da “SS” em pensões e outras
prestações sociais e, por outro, dada a diminuição das receitas em contribuições
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sociais da “SS” quer pela quebra mais ou
menos acentuada da produção “PIB” e,
logo, do rendimento das famílias e empresas, quer pela redução da população
ativa consequência da baixa taxa de natalidade e do envelhecimento populacional.
Deste modo, é previsível que haja menos
receitas de contribuições sociais para a
“SS” para financiar as despesas da “SS”
com pensões e outras prestações sociais.
Em suma, no futuro tendencialmente as
receitas da “SS” deverão ser insuficientes
para garantir a sustentabilidade das despesas do sistema previdenciário português.
Na verdade, segundo aquele relatório
apesar de se projetar um saldo positivo de
502 milhões de euros da conta da “SS”
em 2021, porém, depois surgirão sucessivos saldos negativos da conta da “SS”:
987 milhões de euros em 2030 e 3,27 mil
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milhões de euros em 2040. Quer dizer, o
“FEFSS” também tenderá a esgotar-se a
partir da segunda metade da década de
2040, isto é, dentro de 25 anos. Note-se
que no anterior relatório (que consta do
OE2020) o esgotamento do fundo aconteceria mais tarde, apenas na segunda metade da década de 2050. É que os ativos financeiros do “FEFSS” apesar de aumentarem entre 2021 e 2030 (de 22,2 mil milhões de euros para 30,9 mil milhões),
passarão a ter uma queda brusca em 2040
para 16,2 mil milhões de euros.
Posto isto, Portugal tende a apresentar
um cenário futuro caracterizado por um
sistema da “SS” deficitário e de rutura
dos recursos financeiros do “FEFSS”, pelo que será indispensável a adoção de políticas públicas visando garantir a sustentabilidade do sistema de previdência
portuguesa, entre elas:
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(1) Um crescimento económico sólido
gerador de mais emprego e rendimento.
Ora, no atual contexto de profunda crise
pandémica esse objetivo passaria não tanto pelo investimento privado (devido ao
clima de elevada incerteza), mas sim, pela dinamização do investimento público
estratégico com efeitos de arrastamento
sobre toda a economia;
(2) O aumento automático de receitas
para a “SS” tanto por conta dos trabalhadores (à taxa de 11% sobre a massa salarial), como por conta das empresas (à taxa
de 23,75% sobre a massa salarial) e resultante do próprio aumento do rendimento
em contexto de crescimento económico;
(3) A criação de uma contribuição complementar para o sistema de “SS” sobre as
empresas que tenham maiores lucros, porém, empregando menos trabalhadores,
nesse caso, temos uma salutar diversificação das fontes de financiamento da “SS”;
(4) Um combate mais árduo e eficaz à
fraude e evasão fiscal;
(5) A redução automática das despesas
da “SS” devido a uma menor taxa de desemprego (e.g. subsídio de desemprego)
num contexto de crescimento económico;
(6) A criação de estímulos ao aumento
da natalidade nacional;
(7) A criação, logo que oportuno, de estímulos a uma maior atratividade de trabalhadores imigrantes.
Por fim, mas não menos importante, no
processo de recuperação económica póspandémica que se espera e tendo em conta que Portugal tem um nível de pensões
dos mais baixos da UE-27, será relevante
de igual forma que haja um aumento o
mais significativo possível das pensões,
assim como uma maior cobertura contributiva. Quer dizer, o sistema público e
universal de “SS” face aos mais do que
muitos riscos sociais não deve ser visto
como um custo, mas sim, como um investimento social permitidor de uma economia mas dinâmica e coesa.
Nota: Os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
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FERNANDO MENDES Vice-presidente da Direção da Braga Mais

Escreve quem sabe

S

OBREPOSTA era vista, desde a origem, como “Pedra sobreposta”, conforme comprovam diversos documentos medievais. O nome Sobreposta concentra
vestígios arqueológicos do alto do monte de
onde se divisam restos de três ordens das muralhas, que defendiam uma grande povoação
castreja, ali existentes.
De acordo com a tradição, o nome da freguesia fica a dever-se a dez pedras que em tempos
se encontravam sobrepostas no monte da Pena. A chamada Mamoa de Sandim (sítio arqueológico pré-histórico) testemunha o povoamento da freguesia, que data do período
Neocalcolítico e terá sido destruída. O mais
antigo documento que se refere a freguesia de
Lageosa data de 1134, altura em que esse topónimo surge correspondendo a uma freguesia
autónoma. Já em 1216 aparecem os topónimos
AUVITOREIRA e REQUEIXO, ainda hoje
subsistem no local de origem.
Pode ser visto em documentação existente
de que em 1216 já se falava da paróquia de
Santa Maria da Purificação (ou Senhora das
Candeias) de Sobreposta.
A então denominada freguesia de São Tomé
de Lageosa manteve-se autónoma até ao ano
de 1430, sendo depois anexada a Tenões, de
que se libertou oitenta anos volvidos, em
1510. Segundo Luís Costa, informa o Padre
Carvalho da Costa, em 1701, que a abadia de
mitra de Sobreposta tinha, no ano de 1238, 50
moradores, sendo 30 do couto de Sobreposta e
20 de Lageosa. Por meados do século XVIII
(1749), a antiga freguesia de Lageosa foi unida a Santa Maria de Sobreposta, ficando desta

A

esclerose múltipla (EM)
é uma doença crónica do
foro neurológico que
afeta o sistema nervoso central
(SNC), cérebro e medula espinhal,
com evolução progressiva e incapacitante.
Em Portugal, estima-se que a
doença alcance cerca de 60.000 a
100.000 habitantes. Atinge com
maior frequência o sexo feminino e
surge habitualmente em adultos jovens entre os 20 e 40 anos. A raça
branca é duas vezes mais afetada
do que a raça negra.
EM é considerada uma doença
autoimune, o sistema imunológico
produz uma reação inflamatória
contra o próprio organismo. É uma
doença desmielinizante, pois conduz à destruição da mielina, substância que reveste e protege as fibras nervosas para uma eficaz
propagação do estímulo nervoso.
Após os surtos, pode deixar sequelas, conforme a localização da lesão.
A maioria das pessoas com EM

SOBREPOSTA: uma freguesia
às portas da cidade
forma como o nome definitivo. Sobreposta
confina com Pedralva, São Mamede, São pedro der Este, Espinho e Briteiros.
Sobreposta esteve, entre 1840 e 1855, sob jurisdição do concelho da Póvoa de Lanhoso,
vindo depois a regressar ao concelho de Braga
a que pertence.
ALGUMAS DATAS MAIS RELEVANTES
- 1750 foi adjudicada a construção da igreja de
Sobreposta, sendo pedreiro Belchior Mendes e
carpinteiro, a partis de 1751, Custódio Lopes,
da freguesia de Ferreiros. Povoa de Lanhoso.
1750-18 foi pedida a retificação da Igreja. Autorizada 9 anos depois.
1751 a Igreja
foi benzida. 1753 foi benzida a Capela Mor.
1883 Sobreposta, Espinho e Pedralva oferecem 60 carros de pinheiro para o abrigo dos
Romeiros do Sameiro. 1892 Sobreposta e Pedralva ofereceram 17 carros de madeira para a
construção do Sameiro. 1906 é inaugurada a
Imagem do Coração de Jesus, de António José
Alves Loroto. 1925 Sobreposta levou 65 carros de mármore para o Altar do Sameiro. 1949
foi inaugurada oficialmente, com a presença
do Governador Civil - Antão Santos da Cunha
e Presidente da Câmara – António Maria Santos da Cunha, a “nova “escola de sobreposta.
1966 a igreja recebe obras de remodelação,

onde foi encontrada uma pedra, trabalhada e
vazada com desenhos, a Gelosia do período
cromo-cultural: pré-românica que foi oferecida ao Museu Pio XII, onde se encontra exposta UM POUCO DO SEU PATRIMÓNIO
–Igreja Paroquial - apresenta alguns traços
da sua construção primitiva e com um campanário de dois sinos. Nelas se realizam anualmente as festas da Padroeira – Nossa Senhora
das Candeias a 2 de Fevereiro. Altar-Mor –
Talhado com ornatos barrocos e rococó, possuindo um baldaquino todo em talha dourada.
O seu Sacrário ostenta um relevo do AgnusDei – Cordeiro Pascal, que representa a sacralidade do tabernáculo onde se guarda o” Corpus Christi” Crucifixo com Bala – Recorda
um soldado que na primeira guerra mundial
1914/18 foi salvo por uma bala que ficou cravada na carteira que se encontrava junto ao
peito que continha um crucifixo que recebeu o
projétil. NO EXTERIOR – Imagem de Nª Senhora das Candeias, padroeira da Freguesia
de Sobreposta com origem em 1794. - Pelourinho Nª Senhora das Candeias – edificado
em 1954 e consagrado a Nª Senhora da purificação. Relógio de Sol e Nicho ao dogma da
Imaculada Conceição, Uma pequena fonte de
cantaria contendo uma carranca – estão data-

dos com 1854 – 1954, numa obra de pároco
que perpetuou a sua presença na freguesia durante 48 anos. Arco Festivo – A sua origem
perde-se no tempo, sendo adotada sua responsabilidade alternadamente por Lageosa e Sobreposta, todo ornamentado a gosto das mordomas. O Arco, que pode atingir os 25 metros
de altura, é transportado aos ombros por cerca
de 100 elementos da população até ao adro da
igreja onde é erguido por cordas e escadas, a
força de braços de mais de 50 homens. PARA
SE VISITAR. Já em Lageosa a caminho da
Citânia, podemos encontrar o Nicho das Almas do Purgatório, um pouco maia abaixo a
Capela de S. Tomé, com o altar e arco pré-românico do século IX, é um templo de arquitetura vernácula, com terreno envolvente onde
se festeja o Santo Padroeiro no 1º Domingo de
Julho. Esta Capela foi Igreja Paroquial e o primitivo Orago que era dedicada a Santa Cristina de Tiro, cujo culto é anterior a meados do
século XI, altura em que passa para S. Tomé.
Um pouco mais abaixo podemos encontrar os
Moinhos da Tojeira – Espaço de lazer com
moinhos movidas a água, que serviam as freguesias circunvizinhas. Agora restaurados, onde se pode ver o lagar de azeite, o Moinho a
moer o milho, o forno a cozer o pão e ainda
uma exposição temática de materiais usados
na lavoura. UM POUCO MAIS ABAIXO –
Os Moinhos de Portuguediz – Local que foi
de moinhos e de residência de moleiros que se
dedicavam à moagem da farinha para servirem
a sua população e as vizinhas.
Aqui fica este cartão de visita para os Bracarenses poderem visitar.

Esclerose Múltipla
apresenta um curso de doença exacerbação-remissão. Isto é, a pessoa
experiencia um surto com sintomas
novos e ou uma recaída, que se pode desenvolver ao longo de dias ou
semanas e, após o plano terapêutico, geralmente melhora de forma
parcial ou completa. Esses surtos
são seguidos de períodos sem sinais da doença, que podem durar
meses ou até anos. Os fatores causais não são totalmente conhecidos,
o que se sabe é poder haver uma
possível relação entre fatores genéticos e ambientais.
Possíveis manifestações clínicas:
• Fadiga (75-90%), sensação de
cansaço físico ou mental profundo.
• Espasticidade, hipertonia muscular que tende a aumentar com a
duração da doença, levando a um
aumento da incapacidade e interferindo com a postura e a capacidade
de locomoção.

PAULA CRISTINA NOGUEIRA

Enfermeira Especialista em Reabilitação
do Hospital de Braga

Voz à Saúde
• Dor neuropática.
• Distúrbios visuais.
• Perda de força muscular nos
braços e pernas.
• Alterações na sensibilidade, tais
como: formigueiros, picadelas, ardor, calor intenso.
• Alterações do equilíbrio.
• Sensação de choque elétrico,
que ocorre com alguns movimentos do pescoço.
• Incoordenação motora.
• Alterações urinárias, intestinais
e da função sexual.

• Alterações da fala (40-50%).
• Alterações na deglutição (disfagia).
• Alterações de humor, depressão
e ansiedade.
A EM é extremamente variável e
imprevisível As manifestações clínicas da doença variam de pessoa
para pessoa. Os sintomas podem
desenvolver-se de forma rápida ou
gradual.
A EM leva a alterações e perda de
funcionalidade, que pode ser transitória e de forma benigna, mas pode ser irreversível em alguns casos.
O diagnóstico da EM baseia-se,
inicialmente, em alterações do exame neurológico e na história clínica do doente. Como exames complementares de diagnóstico, temos:
Ressonância Magnética (RM),
Punção Lombar (PL), Testes de Potenciais Evocados, Análises ao
Sangue.

A reabilitação neurológica é de
especial importância, pois favorece
os resultados do tratamento, retarda
os sintomas, melhora a condição física da pessoa, aumenta a sua autonomia e autodeterminação, a sua
capacidade de participação cívica,
ajuda a pessoa a encontrar um equilíbrio emocional capaz de a tornar a
mais realizada possível. A equipa
de reabilitação deve ser multidisciplinar, e no centro desta equipa deve estar o doente/família.
Sempre que possível a pessoa
com EM deve voltar o mais rápido
possível a uma rotina diária, ao seu
trabalho, ao estudo, etc.
A atividade física e o exercício,
integrados nas rotinas diárias da
pessoa, promovem o seu bem-estar
físico e emocional, potenciando os
seus padrões de qualidade de vida.
A reabilitação vai ajudar a que a
pessoa se centre em si, nas suas capacidades e potencialidades, promovendo, em cada fase, a sua independência funcional, mental e
emocional.
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Bus gratuito
em Dezembro

DURANTE o mês de Dezembro não vai haver quaisquer tarifas
aos passageiros dos autocarros Barcelos Bus. Medida de incentivo
na época natalícia.
BARCELOS

| Redacção |

Durante o mês de dezembro não serão cobradas quaisquer tarifas aos passageiros
dos autocarros Barcelos Bus. Prevendose uma maior utilização de viaturas próprias para deslocações ao centro da cidade de Barcelos, nomeadamente para as
tradicionais compras de Natal, a Câmara
Municipal aprovou um incentivo à utilização destes transportes em detrimento
do transporte particular, que consiste na
isenção de tarifas aos passageiros.
Trata-se de uma medida que contribui
para o descongestionamento do trânsito
automóvel no centro da cidade e, conse-

quentemente, para a redução dos problemas de estacionamento.
Esta medida, sem custos para os passageiros visa, também, oferecer comodidade e segurança para que a população possa usufruir de uma época natalícia sem
preocupações com a sua mobilidade, contribuindo para a dinamização do comércio local barcelense. Apesar de temporária, esta medida evidencia o grau de
compromisso com a sustentabilidade,
“tratando-se de um inves- timento que
potencia a competitividade do território,
além de estar alinhado com as políticas
de descarbonização” do espaço urbano e,
por consequência, conferir uma melhor
qualidade de vida aos munícipes.

§breves
Braga

Condutor detido com excesso de álcool
Um homem de 63 anos foi detido ontem pela Polícia de Segurança Pública de Braga por estar a conduzir um veículo automóvel com excesso de álcool.
A detenção aconteceu pela 00.25 horas na Avenida da Liberdade, tendo o homem acusado uma taxa
de álcool no sangue de 1,97 gramas por litro. Foi notificado para comparecer no Tribunal de Braga.

SEQUEIRA - BRAGA
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

MANUEL FERREIRA DA CUNHA
A família sensiblizada pelas manifestações de pesar
e carinho recebidas aquando o falecimento do seu ente
querido SR. MANUEL FERREIRA DA CUNHA, comunica
que em sufrágio de sua alma será celebrada Missa de 7.º
Dia, este domingo, dia 6, pelas 09h45, na Igreja Paroquial
de Sequeira, Braga.
Antecipadamente agradece a todos quantos com a sua
presença se dignem assistir a estes actos religiosos.
Braga, 5 de Dezembro de 2020
A FAMÍLIA
Bracarense – Grupo Funerário
Avenida da Liberdade n.º 174 4710-250 Braga Tel: 253 200 240 / 968 225 005

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

JOÃO VILAS BOAS ARAÚJO
PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

JOÃO VILAS BOAS ARAÚJO

A Administração da Arcada Nova, SA, participa com muito pesar
o falecimento do Sr. JOÃO VILAS BOAS ARAÚJO, pai do nosso
Colaborador Carlos Araújo.
O corpo do saudoso falecido encontrar-se-á em câmara ardente
na Igreja de Ferreiros hoje, sábado, a partir 11h00, o seu funeral
realiza-se de seguida às 11h30 onde será celebrada missa de corpo
presente, finda a qual irá sepultar no cemitério de Ferreiros, Braga.
A Administração

Sua família cumpre o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas
relações e amizade, o falecimento do seu ente querido, Sr. JOÃO VILAS BOAS
ARAÚJO, de 67, anos de idade, natural de Ferreiros, e residente em Lomar, Braga.
O corpo do saudoso falecido encontrar-se-á em câmara ardente na Igreja
de Ferreiros hoje, sábado, a partir 11h00, o seu funeral realiza-se de seguida às
11h30 onde será celebrada missa de corpo presente, finda a qual irá sepultar no
cemitério de Ferreiros, Braga.
Aproveita o ensejo para comunicar que em sufrágio de sua alma será celebrada missa, de 7.º dia na próxima quinta-feira dia 10 de dezembro, às 19h00 na
Igreja paroquial de Ferreiros, Braga.
Devido à situação presente, concretamente ao problema de saúde pública,
causada pelo Covid-19, e cumprindo as orientações civis e religiosas, a família
apela que a participação nesta cerimónia, seja feita pelos familiares diretos e
amigos mais íntimos.
A Família
Braga, 05 de Dezembro de 2020

Euro Funerária de Gualtar – Tel: 253 677 670 / 934 440 008 – Email: geral@eurofuneraria.com . www.eurofuneraria.com
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ID:124391035-8 -

195.000 €

C.E.:(D) T2+1 em pleno coração da cidade
de Braga. Com duas frentes, varanda
e ótimas áreas.
Excelente investimento!

ID:124391014-123 -

85.000 €

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

ID:124391005-527 -

109.000 €

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

ID:124391022-74 -

148.000 €

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

correiodominho.pt 5 de Dezembro 2020

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

CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

TABACARIA
CENTRAL

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

Publicidade 23

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

€€€€ 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

ARRENDA-SE
ESCRITÓRIO C/ 80 M2

POSSIBILIDADE DE VENDA COM OPÇÃO DE COMPRA!
MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO...
Rua dos Pedreiros n.º27 e 29,
Parque Industrial das 7 Fontes 4710-553 Braga
Ligue já: 967200625 ou 253615311 statusmoneylda@gmail.com
STATUSMONEY... Porque dinheiro não é problema...
É a solução!!

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

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

Com copa, 2 casas de banho, ar condicionado.
Rua dos Capelistas.

€270
Favor ligar ao 927 562 704

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

AVISO
Nos termos do artigo 77.º e dos n.º(s) 1 e 4 do artigo
78.º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na
redação que lhe foi conferida pelo Decreto - Lei n.º 136/14,
de 09 de Setembro, torna-se público que a Câmara
Municipal de Vila Verde, emitiu em 02/12/2020, o ALVARÁ
DE LOTEAMENTO N.º 6/ 2020 , em nome de FÁBRICA
DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA MARIA DE DUAS
IGREJAS, aprovado por Despacho do Vereador do
Ordenamento e Gestão do Território, de 26/03/2019, através
da qual foi licenciado o loteamento do prédio sito no lugar de
Lugar da Igreja, freguesia de União das freguesias da
Ribeira do Neiva, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Vila Verde sob o n.º 3333 e inscrito na matriz rústica da respectiva freguesia sob o artigo 5366.
A operação exige a execução de obras de urbanização
apresentadas por comunicação prévia em 09/04/2019.
Operação de loteamento com as seguintes características:
Área abrangida pelo Plano - Plano Diretor Municipal
Área do terreno a lotear - 5163,00m2
Área total de implantação - 1137,00m2
Área Total de construção - 1964,00m2
Volume Total de construção - 10805,00m3
N.º de Lotes, com áreas mínima e máxima N.º Máximo de Pisos acima da cota de soleira - 2
N.º Máximo de Pisos abaixo da cota de soleira - 0
N.º de Fogos total - 7
N.º de Lotes para habitação - 7
Finalidade da(s) Áreas de cedência para o domínio público
municipal - Faixa de Rodagem ( 421,00m2)
-Passeios ( 324,00m2)
-Estacionamento ( 88,50m2)
-Equipamentos de utilização coletiva (248,00m2),
Espaços verdes de utilização coletiva ( 233,00m2)
PRAZO PARA A CONCLUSÃO DAS OBRAS
DE URBANIZAÇÃO
18 meses
PRAZO PARA A CONCLUSÃO DAS OBRAS
DE EDIFICAÇÃO
PRAZO MÁXIMO DE 10 ANOS
(al. g) do art.º 77.º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16/12,
alterado e republicado pelo Decreto – Lei n.º 136/14 de 09/09)
O Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestã
o do Território, com competência delegada,
MANUEL OLIVEIRA LOPES, Dr.

MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO
EDITAL
ENG.º ANTÓNIO CARDOSO BARBOSA, Presidente
da Câmara Municipal de Vieira do Minho, FAZ PÚBLICO
que, nos termos de deliberação da Câmara Municipal de
Vieira do Minho do passado dia dezoito de novembro
(NIPG 10136/20), vai ser levada a efeito HASTA
PÚBLICA PARA VENDA DAS SEGUINTES VIATURAS
MUNICIPAIS:
1 - Retro escavadora Komatsu com a matrícula
23-NT-58, pelo preço base de € 12.500,00 (doze mil e
quinhentos euros) e com lances de € 500,00 (quinhentos euros);
2 - Camião Mercedes com a matrícula 20-02-NV, pelo
preço base de € 1.200,00 (mil e duzentos euros) e com
lances de € 100,00 (cem euros);
3- Camião Toyota com a matrícula 86-35-PM, pelo
preço base de € 1.100,00 (mil e cem euros) e com
lances de € 100,00 (cem euros).
- Comissão: Presidente: Eng.º Nuno Cota; Vogais:
Dra. Isilda Domingues e Dra. Susana Francisco; Vogal
suplente: Emanuel Calisto.
- Praça:
a) Local: Salão Nobre do Edifício dos Paços do
Município;
b) Data e hora: 10 de dezembro, pelas 09.30 horas;
c) A praça inicia-se com a licitação a partir do valor
base da venda anunciado;
d) A licitação termina quando o presidente da comissão tiver anunciado por três vezes o lanço mais elevado e
este não for coberto.
- Adjudicação:
a) Terminada a licitação, a comissão adjudica provisoriamente a viatura a quem tenha oferecido o preço mais
elevado;
b) No fim da praça, é elaborado o respetivo auto de
arrematação, assinado pelos membros da comissão e
pelo adjudicatário provisório.
- Pagamento: No dia da hasta pública será paga pelo
adjudicatário a totalidade do valor da adjudicação.
Paços do Município de Vieira do Minho, 25 de novembro de 2020
O Presidente da Câmara,
(Eng.º António Cardoso Barbosa)
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TOYOTA
COM 36000 KLM
COMO NOVO

IVECO 70 C17

confiança e credibilidade
910 829 639

AUTOMÓVEIS | EMPILHADORES | CAMIÕES
Rua 2 Lugar da Estrada s/n. 4730-459 Vila de Prado
(junto as piscinas)
RENAULT
MASTER
7 LUGARES

www. rolarverde.com

FIAT DUCATO
COM
PLATAFORMA

correiodominho.pt 5 de Dezembro 2020
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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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Palavras Cruzadas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

07:40 Experimentarte
07:50 Radar XS
08:00 Bom Dia Portugal
Fim-de-Semana
10:09 Animais Incríveis
11:00 Aqui Portugal
13:00 Jornal da Tarde
14:15 Voz do Cidadão
14:39 Aqui Portugal
19:08 O Preço Certo
19:59 Telejornal
21:00 Missão: 100% Português
21:54 Conta-Me Como Foi
22:47 I Love Portugal
00:49 Revelação
03:00 Annie

14:22 Leonardo
14:50 Folha de Sala
14:58 John Mcenroe: O Domínio
da Perfeição
16:30 À Porta da História
16:58 Eco-Lógica
17:26 Biosfera
17:57 Faça Chuva Faça Sol
18:31 Louis Van Beethoven
20:35 Saber Sabe Bem
21:01 Ao Serviço da França
21:30 Jornal 2
21:48 Página 2
22:05 Folha de Sala
22:14 La Grande Danza
Aterballetto em Milão
23:42 Zeus
01:42 Sons de Nova Iorque:
02:14 Parque da Pena
03:08 Euronews

SIC
07:27
08:15
09:05
12:15
13:00
14:00
14:55
15:25
15:35
17:55
19:57
21:30
22:40
23:55
01:10

TVI
Uma Aventura
A Vida de Jesus
Olhó Baião!
Nosso Mundo
Primeiro Jornal
Alta Definição
E-Especial
Eu Quero Arrumar
Os Ricos e os Pobres
Circo de Monte Carlo
Jornal da Noite
Terra Nossa
Terra Brava
Não Há Crise!
O Noivo é Que Sabe
A Semana

05:45
06:15
07:00
07:45
10:00
12:00
13:00
14:00
19:57
21:45
23:00
00:30

Os Batanetes
Detective Maravilhas
Campeões e Detectives
Diário da Manhã
Inspetor Max
Querido, Mudei a Casa!
Jornal da Uma
Em Família
Jornal das 8
Bem me Quer
Mental Samurai
Big Brother - A Revolução
Semana
02:15 Gti
02:30 A Outra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 - sargaços; digam. 2 - mapas; pesar.
3 - propagar; acatam. 4 - margem; comilão. 5 - avistar.
6 - casamentos. 7 - conferir. 8 - ligeiro; fartar. 9 - cortem;
abrilhanta. 10 - contanto; anos. 11 - corrigir; dera.
VERTICAIS: 1 - cessa; chochos. 2 - pulsa; trafica. 3 - bandos; aldeola. 4 - pear; vilória. 5 - curados. 6 - alegres.
7 - demoras. 8 - abanos; diafa. 9 - competir; cachaça.
10 - estádios; rasgar. 11 - residir; ardência.
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AV. DA LIBERDADE, N.º 610
4710-249 BRAGA
tlf. 253 218 780
fax 253 616 923

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

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
CENTRAL T. 253 811 637

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
SÃO MIGUEL T. 253 481 429

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

Rua Dr. Abílio Torres, 442

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

FAFE
QUINCHÃES T. 253 498 063

ARCOS DE VALDEVEZ
ARCUENSE T. 258 522 384

PONTE DE LIMA
CERQUEIRA T. 258 944 046

Rua das Cavadas, 48

R. Conselheiro Pedro Brito, 594

RR. Cardeal Saraiva, 10-18

VILA NOVA DE FAMALICÃO
GAVIÃO T. 252 317 301

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
SIMÕES T. 258 822 208

Av. Eng. Pinheiro Braga, 72

Praça Conselheiro Silva Torres

R. da Bandeira, 6-8

GUIMARÃES
PAULA MARTINS T. 253 415 833

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

R. Bom Jesus da Cruz, 5

BRAGA
PIPA T. 253 262 457
Av. Dom João II, 394

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

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

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

R. Teixeira de Pascoais, 71

Praça da República, 92

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
SÃO PEDRO T. 251 648 094

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Bairro São Pedro Lote 18

Sudoku
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Rua Queirós Ribeiro, 23-25
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PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - algas; falem. 2 - cartas; luto. 3 - atear; catar. 4 - beiral; rapa.
5 - deparar. 6 - vodas. 7 - revisar. 8 - agil; saciar. 9 - calem; doura. 10 - atal; barbas. 11 - sarar;
soara.
Verticais: 1 - acaba; racas. 2 - late; regata. 3 - greis; vilar. 4 - atar; vilela. 5 - sarados. 6 - ledas. 7
- paradas. 8 - alaras; coro. 9 - lutar; siuba. 10 - etapas; arar. 11 - morar; brasa.

correiodominho.pt 519dedeDezembro
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JOGOS

Menina só

Segunda 30/11/20

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

925 751 527

Sorteio 48/2020

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

Insólito

1.º Prémio

Mulher encontra cabeça
de boneca 'enterrada'
na parede da sua nova casa

Menino 'apanha' telemóvel
da mãe e encomenda 62 euros
em comida

Uma mulher encontrou uma cabeça de
boneca 'enterrada' numa das paredes da
cave da casa para onde tinha acabado de se
mudar, nos Estados Unidos. O caso foi
relatado pela irmã, no Twitter, e os
internautasaconselharam a norte-americana
a mudar-se “imediatamente”.
Nas imagens, partilhadas na rede social, é
possível ver a cabeça de plástico 'enfiada' na
parede de cimento, de modo a que apenas a
parte da frente - testa, olhos, nariz e boca ficassem visíveis.
A jovem, que publicou as imagens, explica o
sucedido: “A minha irmã mudou-se para
uma casa nova e encontrou isto na parede da
sua cave”.

Enquanto a sua mãe tomava banho, Luiz
Antônio, de três anos, 'apanhou' o telemóvel
da progenitora e, através de uma aplicação,
encomendou 400 reais - o equivalente a
cerca de 62 euros - em comida da cadeia de
fast-food McDonald's. O insólito aconteceu
no Recife, Brasil, e terminou com uma festa
(alargada) para os tios e primos, de modo a
comer tudo o que o menino pediu.
Tudo se passou no dia 23, segunda-feira,
avança o G1, quando Raíssa Wanderley
Andrade chegou a casa e decidiu ir tomar
banho. Momentos mais tarde, recebeu um
telefonema da receção do prédio a dar conta
que a sua encomenda tinha chegado.
Surpreendida, a mulher foi averiguar.

Terça 02/12/20

Sorteio 96/2020

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

Sorteio 97/2020

7 20 26 40 45
+9
Quinta 3/12/20

Sara
Underwood

Sorteio49/2020

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

Modelo vive numa
cabana fantástica
nas montanhas e
assume a sua paixão
pela natureza.
Sara Jean
Underwood destaca
que o seu coração
bate mais forte
naquela que é “a
montanha de
sonho”.

Sexta 27/11/20

Sorteio 97/2020

14 20 27 34 38
*1 *11

Sorteio 49/2020

FXK 28781
Sábado 28/11/20

Sorteio 96/2020

27 28 32 38 42
+9

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

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

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

Capricórnio
Carta do Dia: 5 de Espadas, que
significa Avareza.
Amor: Pense mais nos sentimentos
do seu par. Concentre-se em 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

Publicidade

C
m
Região pintada de branco

Queda de neve transforma
Minho num verdadeiro
conto de Natal

SABADO, 5 DEZEMBRO 2020
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

O Minho ontem transformou-se num cenário completamente idílico, saído dos contos de Natal. De manhã cedo começou a never
em vários concelhos da região, nomeadamente nas zonas mais
elevadas e montanhosas.
As baixas temperaturas marcaram o dia e mesmo nos locais onde
não nevou, o termómetro desceu e as populações sentiram o frio.
Ponte da Barca, Vila Verde, Fafe, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Mi-

nho e Melgaço ficaram pintados de branco.
Também no Sameiro, em Braga, nevou, tal como na Penha, em
Guimarães.
Montalegre, na fronteira com o Minho, não fugiu à regra.
Aos nossos leitores enviámos um forte abraço e o agradecimento
pelo envio de fotografias, que caíram como flocos de neve na nossa caixa de e-mail.

Publicidade

Publicidade

