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Destaque

COVID-19
595,149

MORTES

9,686 (+221)

RECUPERADOS

Casos Confirmados

PORTUGAL

434,237 (+5,873)

+ 13,544 NOVOS CASOS

151,226 (+7,450)

UMinho e IPCA cancelam
actividades presenciais
A EVOLUÇÃO da pandemia ‘obrigou’ a suspender as actividades presenciais
que, no caso da UMinho e do IPCA, optaram pelo ensino à distância.

CASOS ACTIVOS

Portugal
Arquidiocese de Braga
mantém celebração
de missa nos funerais

270894
NORTE

O arcebispo de Braga, D. Jorge
Ortiga, anunciou que os funerais
na arquidiocese vão continuar a
incluir missas, “a não ser que seja, explicitamente, determinado
o contrário”.
Numa nota publicada no site da
arquidiocese, Jorge Ortiga solicita às comunidades que não deixem de fazer os seus funerais,
“restritos à família com o cumprimento de todas as indicações
prescritas, mas com a celebração
da eucaristia”.

81492
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13711
ALGARVE

2994

3116

MADEIRA

AÇORES

97,601,280

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 314,185 NOVOS CASOS
CASOS

2,090,444

70,097,292

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

EUA
25,052,415 416,941 9,658,096 28,208
ÍNDIA
10,623,920 153,013 191,550 8,944
BRASIL
8,639,868 212,893 862,353 8,318
RÚSSIA
3,655,839 67,832 533,789 2,300
REINO UNIDO 3,543,646 94,580 1,862,359 3,953

Mundo
China oferece 500 mil doses de vacina ao Paquistão
A China vai oferecer 500 mil doses de uma das vacinas desenvolvidas naquele país ao Paquistão, anunciou o chefe da diplomacia paquistanesa,
Shah Mahmood Qureshi. “O Paquistão manifesta grande apreço pelas 500
mil doses de vacina oferecidas pela China”, referiu o ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, numa mensagem publicada no Twitter.

DR

UMinho e IPCA substituem actividades lectivas presenciais pelo ensino à distância

COVID-19

| Isabel Vilhena |

A decisão de suspender todas as
actividades lectivas e avaliações
presenciais têm efeito já a partir
de hoje na Universidade do Minho (UMinho) e no Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA).
O reitor da UMinho, Rui Vieira
de Castro, disse ontem ao Correio do Minho que a “Universidade do Minho decidiu avançar
com uma resposta mais forte,
optando pela suspensão com
efeitos imediatos na actividade
lectiva presencial, incluindo todas as avaliações que estavam
previstas para estes dias também
foram suspensas”, adiantando
que “todas as actividades lectivas e avaliações irão migrar para
o online”.
No que toca às actividades de
investigação, Rui Vieira de Castro explicou que estas “devem
ser ajustadas, sempre que seja
possível, para o regime não presencial”.
De portas abertas (com restrições ainda mais apertadas) vão
permanecer as bibliotecas e os
serviços de alimentação. “Temos
a época de recurso no início de
Fevereiro e estando em período

lll
“A Universidade do Minho decidiu avançar com uma resposta
mais forte, optando pela suspensão com efeitos imediatos
na actividade lectiva presencial, incluindo todas as avaliações
que estavam previstas para estes dias”.
de avaliação não podíamos fechar a biblioteca. O mesmo
acontece com os serviços de alimentação que precisam de dar
apoio aos alunos deslocados”.
Quanto aos recursos humanos
da UMinho, à semelhança do
que aconteceu no primeiro confinamento em Março, o reitor
afirmou que o “teletrabalho passa a ser obrigatório nas actividades que o permitam fazer, pois
há funções que exigem estar na
universidade”.
Rui Vieira de Castro afirmou
que “o calendário escolar mantém-se com o início do segundo
semestre, como previsto, a 18 de
Fevereiro, com a diferença que
as duas primeiras semanas serão
em regime à distância”.
Também o IPCA mantém o calendário escolar, com o início do
segundo semestre, como previsto, a 22 de Fevereiro.
Quanto às actividades lectivas
presenciais, estão suspensas, a
partir de hoje, passando a regime

não presencial, à excepção dos
exames que continuarão a ser
presenciais. “Os exames continuarão a ser presenciais. Não há
actividades presenciais, logo haverá pouca circulação de alunos
no campus”, justificou Maria José Fernandes, presidente do IPCA.
A funcionar mantêm-se os serviços de alimentação para os
alunos deslocados, bem como o
serviço de transportes para o
campus do IPCA.

lll
O IPCA mantém o
calendário escolar, com o
início do segundo semestre,
a 22 de Fevereiro.
Quanto às actividades
lectivas presenciais estão
suspensas, à excepção dos
exames que continuarão
a ser presenciais.
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Além do calendário, fecho das escolas
pode levar à restruturação dos currículos

DIRECTORES admitem que estrutura curricular delineada para o ano lectivo, sobretudo no ensino básico, terá de ser repensada.
Ensino à distância poderá voltar em breve. Pausa será compensada com dias das férias lectivas e uma semana no final do ano.
ENSINO

| Paula Maia |

O novo encerramento das escolas terá consequências não só ao
nível social, mas sobretudo a nível pedagógico. Além da alteração do calendário escolar - que
vai prolongar-se mais uma semana, no final do ano lectivo os directores escolares avançam
que este novo confinamento deverá implicar o repensar dos
próprios currículos escolares.
“Esta situação condiciona muito
o percurso escolar dos alunos.
Há aprendizagens que foram estabelecidas. Os currículos poderão ter que ser repensados porque os prejudicados serão sempre os alunos e as suas aprendizagens”, alerta ao Correio do
Minho o director do Agrupamento Francisco Sanches, admitindo que embora penalizadora
para o percurso escolar dos alunos, a actual situação impõe medidas mais musculadas. “Se me
falassem da medida há algumas
semanas atrás diria que não, mas
hoje temos de pensar nas vidas
humanas”, diz.
Arlindo Antunes de Sousa sublinha que este interregno, - para
já de 15 dias, mas que se deverá
prolongar - “pode condicionar a
formação dos alunos”, sobretudo no ensino básico. “Há competências em determinadas disciplinas que ou se aprendem
naquele momento do desenvolvimento das crianças ou ficam
muito condicionadas”, justifica
o dirigente, acrescentando que
sob essa perspectiva “ter-se-à
que mexer nas estruturas curriculares”.
“A preparação do ano lectivo
foi feita com base numa recuperação de aprendizagens não leccionadas, mas a partir deste momento tem de ser repensada a
outro nível, mesmo ao nível curricular nacional, para que as
crianças não integrem uma geração que ficou condicionada”.
O calendário escolar vai sofrer,
alterações que serão agora estudas pelo Ministério da Educa-

DR

Nova pausa lectiva leva a alterações do calendário escolar, mas há directores a defender que os currículos também têm de ser revistos se as metas não forem cumpridas

ção, mas os dirigentes admitem
sua prolongação até ao mês de
Julho.
Para o director do Agrupamento de Escolas D. Maria II, a
questão do prolongamento do
calendário escolar acabou por
não ser uma surpresa, pelo facto
de não se ter avançado neste
momento para o ensino à distância. “É sinal claro de que o ano
lectivo se vai prolongar. Por outro lado, permite às escolas organizaram-se”, adianta João Dantas, acrescentando que “esta vai
ser uma geração muito sacrificada. Temos de compensar este
tempo”.
Uma questão que se levanta
com esta alteração ao calendário
são os exames nacionais, admitindo o director do D. Maria II
que deixar cair os exames do 9.º
ano “não seria um grande problema”. Quantos aos do 11.º e
12.º diz que é, sobretudo, “uma
decisão política”.
O dirigente defende também
que é imperioso restruturar o
currículo escolar, embora considere que o problema será encon-

§nota
Realidade distintas

Há turmas que vão entrar
no terceiro confinamento
As disparidades entre estabelecimentos de ensino a nível nacional
é indiscutível dada a diversidade de realidades por causa da actual
situação. Há alunos que, fruto das suas condições de saúde, estão
desde o início do ano em ensino à distância, turmas que confinaram uma vez, outras duas e outras que partem para o terceiro confinamento.
Na secundária D. Maria II há turmas que estão a entrar no terceiro
confinamento. Ao todo, neste estabelecimento de ensino, são
18 as turmas em isolamento. No agrupamento Alberto Sampaio
DR
são 20 as turmas em confinamento. Na secundária Carlos AmaApesar das regras internas, escolas voltam a fechar
rante são 14. Em Maximinos 3.
trar um “currículo mínimo” que
possa ter em conta todas as
crianças, porque cada escola vai
estar num patamar distinto de
desenvolvimento, dependendo
do número de turmas que estiveram em confinamento.“Terá de
se criar uma outra forma de organizar o ensino. Reprovar penso que não é a solução”, afirma.

Já o director do Agrupamento
Alberto Sampaio espera que o
regresso ao ensino presencial se
faça logo que possível, sobretudo para os alunos do ensino básico. “Os alunos do secundário
já têm todas as condições para
estarem no ensino à distância,
até porque o ministério já entregou os computadores para os

alunos dos escalões A e B”.
João Andrade refere também
que se a interrupação for prolongada não haverá forma de evitar
o “repensar de conteúdos”, embora considere que é ainda prematuro estar a falar dessa sitação. “Para já é importante gerir a
situação de maneira a que a interrupção seja curta”, diz.
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Refeições e outros apoios sociais estão
a ser delineados pelos agrupamentos
ESCOLAS continuarão abertas para alunos com necessidades sociais ou cujos pais tenham profissões prioritárias.
Refeições em take-way continuarão a ser garantidas. Directores esperam só o despacho governamental.

§nota

ENSINO

| Paula Maia |

“O fecho das portas nunca poderá ser total”. As palavras do director da Francisco Sanches espelham a preocupação que neste
momento impera entre os dirigentes escolares na questão dos
apoios sociais, com destaque para as refeições escolares. Como
agrupamento TEIP (Programa
Territórios Educativos de Intervenção Prioritária), por estar inserido em território económico e
socialmente desfavorecido, são
vários os apoios que o agrupamento vai prestar à comunidade
escolar, sobretudo aos alunos
com necessidades a vários níveis. “Temos muitos alunos com
Necessidades Educativas Especiais, outros com características
familiares específicas e que encontram na escola um local de
conforto e bem-estar. Temos de
pensar em que condições é que
vamos trabalhar”, aferiu Arlindo
Antunes de Sousa.
As refeições escolares são neste momento, uma das preocupações do agrupamento Francisco
Sanches já que há vários alunos
que fazem a sua refeição na escola. “Já temos alguma experiência do confinamento anterior. Vamos tentar continuar em
regime de take-way”, garante o
dirigente.
Há ainda o caso dos filhos de
cidadãos com profissões prioritárias - como médicos e enfer-

Escola digital
Ainda não chegaram
os equipamentos para
o ensino à distância

DR

Se assim for definido, escolas vão continuar a garantir refeições a quem precisa

meiros, forças policiais, entre
outros - que à semelhança de
Março vão permanecer na escola
e ser apoiados no ensino à distância, caso venha a ser implementado. “Há também crianças
com necessidades especiais,
com autismo e com algum grau
de deficiência, que se não tiverem um acompanhamento de um
docente presencialmente ficam
no vazio. Teremos de desenvolver mecanismo para os acompanhar”, prossegue Arlindo Antunes de Sousa.
Igual procedimento decorrerá
no Agrupamento de Maximinos,

aguardando a direcção o despacho governamental. “Os filhos,
até 12 anos, de pessoas com profissões que estão na linha da
frente do combate à pandemia
serão também acolhidos na escola secundária. Esse serviço vai
ser dado a quem precisar. Se
houver necessidade de servir refeições também o faremos. Em
relação à educação especial,
também aguardamos esclarecimentos. A escola vai proporcionar todos os apoios que o ministério considerar necessários”,
avança o director Paulo Antunes.

No Agrupamento de Escolas
Alberto Sampaio o regime de take way que a escola tem vindo a
praticar é para continuar, garantindo a refeição àqueles que
mais precisam. “Já estávamos a
fazer take-way para muitos alunos e vamos prosseguir da mesma forma”, garante João Andrade.
No agrupamento D. Maria II,
mesmo nesta pausa forçada, os
alunos carenciadas poderão aceder à refeição. “Poderá haver refeições. Fizemos isso na pausa
do Natal para as famílias mais
carenciadas”, diz João Dantas.

Esta pausa lectiva servirá sobretudo
para as escolas se prepararem para
o novo ‘arranque’ que, ao que tudo
indica, deverá ser com o ensino à
distância, embora há alguns dirigentes que admitem que, caso a situação evolua favoravelmente, se
possa adoptar um ensino misto.
Neste momento há, no entanto, escolas que se deparam com dificuldades em atribuir computadores
aos alunos mais carenciados que
lhes garanta acesso às aulas online,
por falhas no programa digital delineado pelo governo.
O director do Agrupamento de Escolas de Maximinos é da opinião de
que só não se avançou para o ensino à distância porque há ainda
muitas discrepâncias no acesso ao
material digital . “O governo não
cumpriu aquilo que assumiu de
equipar as escolas. Foi atingido
apenas 10% do universo. Os equipamentos que o agrupamento dispõe neste momento foram fornecidos pela câmara - 150 portáteis - ,
sendo que comprámos também
250 tabletes através do programa
TEIP. Da Escola Digital só chegaram
computadores para os alunos com
escalão do ensino secundário”
revela o dirigente.
Publicidade
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Braga
lll
“Parabéns pelo excelente
trabalho que têm realizado
junto da comunidade,
sobretudo junto das escolas,
mostrando a vida no campo
para abrir mentalidades e
proporcionar conhecimento.
Esperemos que a nossa
parceria continue por
muitos e muitos anos”.
Narciso Oliveira
Director do Pingo Doce do BragaParque

DR

Não houve convívio intergeracional, nem partilha, mas não faltou o bolo no 17.º aniversário da Quinta Pedagógica de Braga

A Quinta cresce em pedagogia
e avança com novos projectos

NO 17.º ANIVERSÁRIO da Quinta Pedagógica de Braga, foram anunciados dois novos projectos a
impulsionar por um equipamento que, mesmo com a pandemia, continua a trabalhar e a consolidar-se
QUINTA PEDAGÓGICA

| Teresa Marques Costa |

Uma compilação de todas as
hortas existentes na área do concelho de Braga, sejam escolares
e/ou urbanas, e um centro interpretativo da broa de milho. São
dois novos projectos que a Quinta Pedagógica de Braga pretende
concretizar.
Os novos projectos foram
anunciados ontem pelo vereador
da tutela, Altino Bessa, no dia
em que a Quinta Pedagógica de
Braga assinalou o seu 17.º aniversário.
A pandemia fechou as portas
da Quinta a visitas e, em dia de
aniversário, faltou o tradicional
convívio integeracional que é já
a sua marca, mas este equipamento municipal quer continuar
a ser “o guardião das tradições
agrícolas e rurais do concelho”
assumiu Altino Bessa, lembrando o “trabalho de referência nacional, às vezes mais valorizado
por entidades externas do que
por entidades locais”.
Na hora de cantar os parabéns
à Quinta Pedagógica, o vereador

do Ambiente do Município de
Braga garantiu que este equipamento “continuará a fazer o seu
trabalho”, mesmo no “momento
delicado que vivemos enquanto
país e enquanto sociedade.
Por enquanto, a Quinta Pedagógica guarda a bandeira verde
ECO XXI que o Município de
Braga ostenta pela primeira vez
e que irá, depois circular por outros equipamentos municipais.
Altino Bessa sustenta que “os
bracarenses devem ter orgulho
nesta bandeira” como símbolo
do trabalho do município “com a
participação de todos”.
Um dos critérios de avaliação
para a atribuição deste galardão
ambiente, pela Associação Bandeira Azul da Europa, é a educação para a sustentabilidade e,
nesta matéria, “a Quinta Pedagógica dá um contributo imprescindível” reconhece o vereador
da tutela.
O reconhecimento do trabalho
feito no concelho na área do ambiente, e que sustentou a candidatura e a atribuição da bandeira
verde, é “uma das alegrias” do
ano 2020 marcado, apesar de tu-

+ números
O número de visitas
à Quinta Pedagógica, que
se saldava nas 20 mil/ano,
em 2013, subiu para quase
42 mil em 2019.
A pandemia inverteu a
tendência de crescimento
dos visitantes que se
cifraram, mesmo assim,
nos 18 mil, em 2020
Dedicação dos
funcionários é um dos
factores de crescimento.
do, pela pandemia, e “é reflexo
do trabalho da Quinta Pedagógica”.
O 17.º aniversário ficou marcado pelo “Ano em revista” que
divulga as actividades realizadas
pela Quinta Pedagógica, muitas
delas em registo online e publicadas nas redes sociais como
forma de chegar às pessoas, ape-

sar dos condicionalismos da
pandemia.
“Quando foi possível mantivemos o espaço aberto, sempre
com regras de segurança” salvauguarda Atino Bessa, apontando que a pandemia acarretou
uma perda de cerca de 50 por
cento de visitantes, em comparação com 2019, ano em que foi
batido o recorde anual com quase 42 mil visitas.
O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, que
também se associou ao 17.º aniversário da Quinta Pedagógica,
embora à distância, admite que
“a pandemia fez recuar nos números”, mas manifesta “a convicção de que “o espaço continuará acolhedor e propiciador de
experiências agradéveis a quem
o visita”.
Ricardo Rio enalteceu a consolidação deste equipamento como
“local de contacto com a natureza e proximidade a uma dimensão mais rural que Braga também ostenta” e evidenciou o
“convívio intergeracional, através de tantos e tantos projectos
com escolas e associações”.

lll
“Este é um projecto com
muito valor, imprescindível
para que as crianças de hoje
possam conhecer a
realidade de uma típica e
tradicional quinta minhota.
Promover o ambiente,
promover o mundo rural
e dar a conhecer as nossas
tradições permite construir
um fuuro melhor”.
Teotónio dos Santos
Administrador TUB

lll
“É importante que os
visitantes e as crianças
em particular tenham
consciência de onde vêm
os alimentos que
consomem, conheçam o
ciclo de vida dos produtos
agrícolas, das colheitas,
dos produtos e animais
autóctones”.
Pedro Machado
Director-geral executivo da Braval

lll
“Parabéns à Quinta,
mas sobretudo à equipa
espectacular que promove
actividades espectaculares
para os nossos alunos.
É uma mais-valia para
a cidade de Braga”.
Dores Ferreira
Coordenadora do Centro Escolar
de S. Frutuoso
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APOIOS DISPONÍVEIS ÀS EMPRESAS DO CONCELHO

AGERE incita empresários
a acederem a estes apoios
A AGERE, criou várias medidas de apoio às
empresas do concelho, ativadas na 1ª fase da
pandemia e que continuam disponíveis para
todo o setor empresarial.
Esta iniciativa, visa auxiliar as empresas
relativamente ao pagamento das tarifas de
disponibilidade de água e saneamento e da
ŰÒşęČÒƥƖÒôúşúŦěôŸłŦȦŞŸúŜłôúÒŰęĸčęşuma
redução até 100%.
Todos os consumidores sociais não domésticos
tiveram automaticamente isenção total do
pagamento do valor das referidas tarifas, nas
faturas de dezembro e janeiro.
De forma a não criar procedimentos burocráticos
paralelos e facilitar o acesso às referidas
medidas, as restantes empresas tiveram
automaticamente, sem necessidade de qualquer
interação com a AGERE, uma redução de 50%
nas tarifas e faturas enunciadas.
Para obtenção da redução dos restantes 50%,
aplicável a quebras de faturação superiores a
25% nos três primeiros trimestres de 2020, face
ao período homólogo do ano anterior, o

aceda em apoios.agere.pt

processo decorre nos moldes das
alíneas g) e h) do n.º 1 do Artigo 7.º da
Portaria n.º 271-A/2020, que aprova o
Regulamento do Programa APOIAR,
lançado pelo Ministério da Economia
através do Balcão 2020.
Para tal, e para facilitar o processo de
acesso a estes benefícios criámos o
portal apo
p ios.agere.pt
p , onde pode
consultar informações e condições e
proceder à candidatura dos mesmos.
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Covid ‘isenta’ taxas de ocupação do espaço público

A CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA vai propor, na reunião do executivo municipal da próxima segunda -feira, dia 25 de Janeiro,
isentar, para este ano de 2021, as taxas das ocupações de espaço público.
REUNIÃO EXECUTIVO
| Redacção |

A Câmara Municipal de Braga
vai propor, na reunião do executivo municipal da próxima segunda -feira. dia 25, isentar este
ano as taxas das ocupações de
espaço público.
Estas taxas devem enquadrar-se no regime simplificado e que
contemplam a ocupação para diversos fins, como a instalação de
toldo; instalação de esplanada;
instalação de estrado e guarda

ventos; instalação de vitrina e
expositor; suportes publicitários;
instalação de arcas e máquinas
de gelados; instalação de brinquedos mecânicos e equipamentos similares; instalação de floreiras; instalação de contentor
para resíduos.
A Câmara Municipal de Braga
vai também propor, para o ano
de 2021, as taxas finais que decorram de novas Meras Comunicações e Autorizações, submetidas no Balcão do Empreendedor, que se enquadrem no Regi-

lll
A Câmara Municipal de
Braga vai propor, na reunião
do executivo municipal da
próxima segunda-feira, dia
25, isentar este ano as taxas
das ocupações de espaço
público.
me Simplificado de Ocupação
do Espaço Público,
Outra medida será o alargamento do prazo de pagamento

voluntário, de 31 de Março para
30 de Setembro deste ano, das
taxas de renovação de licenças
de Ocupação do Espaço Público
e licenças de Publicidade, não
enquadradas no Regime Simplificado .
Esta proposta representa uma
despesa para o município de
cerca de 500 mil euros.
O Município de Braga justifica
estas medidas como forma de
mitigar os efeitos da pandemia
da Covid-19 na actividade económica do concelho de Braga.

No dia dia 18 de Maio, o município de Braga já tinha aprovado um conjunto de medidas, de
carácter extraordinário e temporário, que visaram a redução ou
isenção de várias taxas e licenças, mais directamente relacionadas com o sector do turismo e
restauração, duas das actividades mais afectadas.
No sentido de continuar a auxiliar os operadores económicos e
de contribuir para a tão desejada
recuperação, o município propõe dar seguimento às medidas.

Publicidade

§Turismo
Reitor da Universidade do Minho

“A conquista de Melhor Destino Europeu
2021 seria justo e bom para todos”

LOJA
COMER
RCIAL
COMERCIAL
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Reitor da Universidade do Minho esperançado na conquista de melhor destino
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Braga está na corrida a Melhor Destino Europeu 2021 e, segundo o reitor
da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro, “seria justo e bom para
todos”.
Para o reitor da UMinho “tudo aquilo que traga visibilidade à cidade é importantíssimo também para a universidade”.
Rui Vieira de Castro lembra “que Braga estava na rota dos principais destinos turísticos, com milhares de turistas, quando foi interrompida pela
pandemia que afectou o turismo mundial”.
O reitor apela, por isso, ao voto de todos para que “Braga possa continuar
afirmar-se no contexto turístico internacional”.
Braga é o único destino nacional nomeado para receber esta distinção em
2021.
Sob o mote ´2000 Anos, Um Destino’, Braga possui uma oferta turística
que apela a diferentes perfis de viajantes e mercados, aliando história, juventude, natureza, espiritualidade, gastronomia, cultura e inovação.
O destino vencedor e os nomeados beneficiam de um aumento do número de visitantes e da visibilidade internacional, o que ajudará à retoma do
sector turístico na cidade no período pós-Covid-19.
As votações decorrem online até 10 de Fevereiro.

correiodominho.pt 22 de Janeiro 2021
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Recovery debate novas tecnologias na saúde mental
ENCONTRO está agendado para o próximo dia 3 de Fevereiro e conta com a participação da presidente da Federação Mundial
para a Saúde Mental, Ingrid Daniels. O evento decorre em formato on line com transmissão no ‘Facebook’ da Recovery.
BARCELOS

| Redacção |

A Recovery IPSS realiza, no dia
3 de Fevereiro, um encontro on
line dedicado ao uso das novas
tecnologias na saúde mental. O
encontro tem como tema ‘Mental Helth 3.0 - Present & Future’
(saúde mental 3.0 - presente e
futuro) e conta com a presidente
da Federação Mundial para a
Saúde Mental, Ingrid Daniels,

como convidada de honra.
Os palestrantes são Luís Augusto Rohde (professor de Psiquiatria na Universidade Federal
de Rio Grande do Sul e na Universidade de S. Paulo - Brasil) e
José Miguel Pêgo (anestesiologista e professor Associado da
Escpla de Medicina da Universidade do Minho). A moderação
está a cargo do médico psiquiatra Feliciano Guimarães.
Miguel Guimarães, presidente

da direcção da Recovery IPSS,
lembra que uma das missões da
instituição é “promover a investigaçã o e desenvolvimento na
Saúde Mental, assim como,
apoiar a ciê ncia de evoluçã o
constante, na qual, a fusão entre
arte, ciência, tecnologia e humanidades sempre se caracterizou
pela inovação e a procura de melhores resultados na prevenção,
intervenção e promoção da saúde mental em utentes, familia-

res/cuidadores e profissionais de
saúde. O responsavel acrescentou que “o crescimento deste saber científico tem sidoexponencial. Durante os últimos 30 anos,
fruto dos progressos científicos,
a saúde da humanidade transformou-se. A esperança de vida subiu duas décadas, a qualidade de
vida passou a ser um objectivo
paralelo aos indicadores de mortalidade. Estamos a viver mais e
melhor.

O evento tem como finalidade
“partilhar experiências e apontar
caminhos. Caminhos que culminem numa verdadeira experiência do futuro que podemos todos
contribuir na Humanidade, aqui
na saúde em particular. De forma livre e gratuita, colocamos,
com um painel de oradores reconhecidos internacionalmente,
uma vez mais, o saber ao serviço
de todos, sem exceção”, referiu
Miguel Guimarães.
Publicidade

De acordo com o Decreto-Lei n.º 102-B/2020, de 9 de Dezembro

Câmara alerta para alterações
à condução de tractores
PÓVOA DE LANHOSO
| Redacção |

A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso alerta os condutores de tractores agrícolas para as alterações ao Código da Estrada introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
102-B/2020, de 9 de Dezembro. O objectivo é contribuir para uma maior segurança rodoviária.
De acordo com o Decreto-Lei, passa a
ser obrigatório circular com arco de segurança, conhecido por ‘Arco de Santo António’, erguido e em posição de serviço
(esta obrigatoriedade aplica-se aos tractores homologados com esta estrutura).
Passa a ser, também, obrigatória a utilização do cinto e demais dispositivos de segurança com que os veículos estejam
equipados. Os tractores e máquinas agrícolas ou florestais e as máquinas indus-

1,99€

Vinho Reguengos
Branco/Tinto
0.75L

DR

Acidentes com tractores causaram 45 mortos em 2020

triais ficam obrigados a possuir avisadores luminosos especiais (rotativo de cor
amarela).
Em 2020 foram registados em Portugal
644 acidentes com tractores, que causaram 45 mortos.

§Amares
Prevista para o mês de Fevereiro

Festival de Papas de Sarrabulho foi cancelado
A Câmara Municipal de Amares e a Associação Comercial de Braga decidiram cancelar a o 19º Festival de Papas de Sarrabulho, que estava agendado para Fevereiro, “devido à grave situação epidemiológica que se vive no país”. A organização refere que não é possível “assegurar o cumprimento
das regras de prevenção da Covid-19 estabelecidas pela Direcção Geral da Saúde, nomeadamente
no que diz respeito ao distanciamento social e à interdição de ajuntamentos”, naquele que é considerado o maior evento promocional do concelho e uma marca da gastronomia nacional. A organização promete que “em 2022, o Festival de Papas de Sarrabulho estará de regresso com toda a
qualidade e tradição a que todos habituou.”

0,49€/Kg
Sumo Juver Disfruta
Gama 1Lt

Loja de Ferreiros e Campo da Vinha
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§Fafe
Freguesia de Queimadela
Duzentos e trinta mil
euros para alargar
a rede de àgua
O município de Fafe está a alargar
o abastecimento de água ao Lugar
de Cheda, na freguesia de
Queimadela.
A obra implica um investimento
de 230 mil euros e a instalação
de quatro quilómetros de condutas.
Para Raúl Cunha, autarca de Fafe,
“esta é mais uma obra que vai melhorar a vida das pessoas e que reflecte o nosso empenho na resposta
aos desafios com que nos temos
deparado”.
O autarca lembrou que a obra
“tem um grau de dificuldade enorme”, mas permite solucionar “solucionar um problema de abastecimento de água existente naquele
lugar, reclamado há muitos anos”.
Os trabalhos implicam também a
pavimentação de ruas naquele lugar, algumas das quais estavam em
‘terra batida’.

Publicidade
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Obras da Ponte da Aliança já começaram
TRAVESSIA entre a freguesia de Vizela (Santo Adrião) e a União de Freguesias de Tagilde e Vizela
(S.Paio) vai custar 1,5 milhões de euros e reduzir o fluxo de trânsito no centro de Vizela.
VIZELA

| Redacção |

As obras da Ponte da Aliança,
que vai ligar a freguesia de Vizela (Santo Adrião) à União de
Freguesias de Tagilde e Vizela
(S. Paio), começaram esta semana.
A nova ponte vai permitir reduzir o trânsito no centro urbano,
particularmente dos veículos pesados de mercadorias, além de
contribuir para a redução dos índices de poluição atmosférica e
sonora no centro da cidade.
A ponte vai ter uma extensão
de 60 metros, com um único arco (com um vão de 45 metros),
um tabuleiro de 10 metros de
largura e passeios para peões de
1,50 metros em ambos os lados;
electrificação (nomeadamente
colocação de iluminação pública
e negativos inferiores para pas-

DR

Autarca de Vizela, Victor Hugo Salgado, visitou as obras da Ponte da Aliança

sagem de futuras infraestruturas); colocação de tubagem em
manilhas de betão com um me-

tro de diâmetro e guardas metálicas em ferro de protecção para
os utilizadores da ponte.

O projecto prevê, também, a
requalificação das vias de acesso
á ponte, nomeadamente a requalificação da Rua da Trancosa,
entre o Edifício Porta de Ferro
(com execução de rotunda) até à
ponte existente (Ponte Nova), na
União de Freguesias de Tagilde
e Vizela (S. Paio), e da Rua de
Bouçó em toda a sua extensão
até à EN 101-3, do lado de Vizela (Santo Adrião).
Os trabalhos consistem no
alargamento de vias, construção de muros de vedação e passeios, colocação de rede de
águas pluviais e remodelação
das infraestruturas de iluminação pública.
A Ponte da Aliança tem um
custo superior a 1,5 milhões de
euros e é considerada pela Câmara Municipal de Vizela como
um projecto fundamental para o
concelho.
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Famalicão

Projecto de proximidade dá acesso
à cultura e capacita públicos
HÁ CULTURA/CULTURA PARA TODOS é o projecto de educação pela arte apresentado ontem
pelo presidente da Câmara Municipal de Famalicão. Projecto é co-financiado pelo Norte 2020.
FAMALICÃO

| Patrícia Sousa |

Um “projecto ambicioso” que
quer dar a todos os famalicenses
“acesso às actividades culturais”, mas também que todos
“possam ser agentes culturais
num contexto de proximidade”.
Num concelho que “felizmente
tem muito boa rede de infra-estruturas com vocação cultural”,
o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, que apresentou ontem a programação do
projecto ‘Há Cultura | Cultura
para todos’, reforçou a estratégia
de educação pela arte. Paulo Cunha assumiu tratar-se de “um
projecto de grande centralidade”
naquilo que são as políticas municipais, tendo “a energia e recursos técnicos e financeiros”
para ali direccionados.
O projecto é promovido pelo
Município de Famalicão e tem
como investimento para este ano
309 758,22 euros, sendo 85%
deste investimento (263 294, 49
euros) co-financiado pelo Programa Operacional Regional –
NORTE 2020, através do Fundo
Social Europeu.
No âmbito do projecto, o município chamou à participação dos
famalicenses em projectos culturais para a inclusão, em Agosto e
Setembro de 2019, nos vários
domínios artísticos das artes performativas e artes visuais, com
vista à formalização de uma proposta de candidatura à medida
‘Cultura para Todos’ a concretizar entre 2020 e 2021. Após a
reestruturação devido à pandemia de Covid-19, que inviabilizou o desenvolvimento do projecto durante o ano de 2020, o
Município de Vila Nova de Famalicão pretende realizar, até
Dezembro de 2021, 17 acções,
repartidas por três tipologias de
operação, e distribuídas pelo
concelho (ver caixa ao lado).
Este projecto “rodeado de novidade” e que obriga “a muita
criatividade” deixa o presidente
da autarquia famalicense “satisfeito” até porque se “está perto

§acções
Primeira tipologia
Trabalhar com grupos
vulneráveis em regime
de co-criação
Na primeira tipologia estão 10 acções de dinamização de práticas artísticas com grupos vulneráveis, e
comunidade, em regime de co-criação. Nos projectos, a metodologia
segue o modelo de diagnóstico, residências artísticas e apresentação
pública.
A Casa ao Lado (arte urbana), ACE
Escola de Artes (teatro musical), Aldara Bizarro (dança contemporânea
e vídeo), Companhia Instável (dança contemporânea), Fértil Cultural
(cruzamento disciplinar), INAC Instituto Nacional de Artes do Circo
(circo contemporâneo), Momento
Artistas Independentes (teatro),
Ondamarela (música) e Teatro da
Didascália (teatro) são as acções
previstas.

Segunda tipologia
Cinco acções para
capacitar públicos

DR

Presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, apresentou programação cultural por videoconferência

de conquistar a ambição de ter
um concelho com a homogeneidade e diversidade de condições
para as práticas culturais”.
Paulo Cunha foi mais longe:
“estamos também muito concentrados em ajudar a criar condições, em cooperação e interacção com equipamentos já existentes, para que todos possam
receber eventos culturais”.
Também o vereador da Cultura
da Câmara Municipal de Famalicão, Leonel Rocha, destacou o
facto deste projecto “pretender
chegar a todo o concelho e capacitar ideias e projectos artísticos,
formando novos públicos para
um maior consumo de cultura e
naturalmente descobrir novos talentos”.
Com a candidatura aprovada,
continuou o vereador, o municí-

pio quer “alavancar e crescer
ainda mais o projecto”, mas com
a pandemia não se conseguiu
concretizar os projectos em
2020. “O Município de Famalicão olhou sempre para a cultura
como uma área que importa acarinhar, tendo em conta a necessidade que as pessoas têm em contexto de confinamento e distanciamento social”, defendeu Leonel Rocha. Ano passado, o município avançou com “um vasto”
programa cultural nos meses de
Verão e, entretanto, 17 das acções previstas passaram para este ano. O vereador evidencia a
capacitação de novos públicos,
mas realçou aqui a importância
de trabalhar com públicos mais
vulneráveis e com pessoas com
deficiência, criando capacidade
artística nas comunidades.

lll
“Queremos que todos os famalicenses tenham acesso e fruição
da cultura, mas não é só no usufruto dos eventos culturais
é também na prática de acções culturais, na área da formação
de públicos e ainda na formação de agentes culturais.”

Paulo Cunha
Presidente CM Famalicão

+ piloto
O projecto Há Cultura |
Cultura para todos iniciou
com duas acções piloto em
2019:
* ‘Atear Histórias’,
pela CAISA Cooperativa
de Inovação Social
e Artística, com parceiros
da Comissão Social InterFreguesias (CSIF) de
Castelões, Oliveira Santa
Maria, Oliveira S. Mateus,
Pedome e Riba de Ave;
*’Aldeias em Festa’,
pela Ondamarela,
com parceiros da CSIF
de Bairro, Carreira, Bente,
Delães, Ruivães
e Novais.

A segunda tipologia contempla
o desenvolvimento de cinco acções
de intermediação, com vista o favorecimento de atitudes e capacidades de aprendizagem básicas, profissionais, sociais e pessoais, junto
de grupos vulneráveis.
Destaque para o ‘Laboratório Cívico
de Inovação Cultural’ da 4IS Plataforma para a Inovação Social, o
‘Centro de Cultura Digital (CCD) –
Empreendedorismo Juvenil pela
Música Electrónica’ que será dinamizado por Frankão (O Gringo Sou
Eu) no Bairro da Cal; o ‘Encontro Arte e Comunidade’ desenvolvido pela
MEXE Associação Cultural e o ‘Atelier de Música Colaborativa’ que
consiste em duas acções de capacitação integrada, desenvolvidas pela
Ondamarela.

Terceira tipologia
Aposta no cinema
e na musicoterapia
Na terceira tipologia serão desenvolvidas duas acções de desenvolvimento de projectos que concorram
para a melhoria do acesso à cultura
e à arte, nomeadamente, o ‘Cinema
Paraíso’, uma parceria com o Cineclube de Joane, e ‘Allegro Para Todos’, desenvolvida pela ARTAVE /
Artemave - Associação de Promoção das Artes e Musica do Vale do
Ave.
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Câmara Municipal transfere
725 mil euros para limpeza urbana
VEREAÇÃO vianense aprovou ontem um protocolo de cooperação financeira com os Serviços
Municipalizados para garantir a higiene e limpeza urbana no concelho.
VIANA DO CASTELO
| José Paulo Silva |

A Câmara Municipal de Viana
do Castelo vai transferir este ano
para os Serviços Municipalizados 725 mil euros como compensação pela prestação de serviços de higiene urbana. O
protocolo de colaboração financeira entre as duas entidades foi
ontem aprovado em reunião de
Câmara, com os votos favoráveis da maioria socialista e do
PSD e a abstenção da CDU.
O vice-presidente da Câmara
Municipal de Viana do Castelo e
administrador dos Serviços Mu-

nicipalizados de Viana do Castelo (SMVC), Vítor Lemos, justificou a decisão com as orientações da Entidade Reguladora
dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) que impedem
que os serviços de higiene urbana sejam financiados através do
tarifário da recolha de resíduos
sólidos urbanos, principal fonte
de rendimento dos SMVC desde
que o abastecimento de água e
de saneamento foi entregue à
empresa ‘Águas do Alto Minho’.
O presidente da Câmara Municipal, José Maria Costa, explicou que “com a saída do abaste-

DR

Câmara de Viana do Castelo transfere mais de 60 mil euros para Serviços Municipalizados

cimento de águas e saneamento”
dos SMVC, a tarifa de resíduos
sólidos só pode custear a recolha

e o transporte dos mesmos para
aterro sanitário.
Os 725 mil euros que a Câmara

Municipal vai transferir em
prestações mensais para os
SMVC correspondem “ao levantamento dos custos das tarefas
de higiene pública”, que incluem a limpeza do recinto da
feira semanal e de zonas industriais, bem como a desobstrução
de linhas de água, encargos que
o executivo municipal entendeu
não repercutir nos consumidores.
“Há municípios que taxam a
higiene urbana, nós não”, declarou o presidente da Câmara Municipal, garantindo que a autarquia tem condições para acomodar esse custo no seu orçamento.
A vereadora comunista Cláudia
Marinho considerou a transferência de 725 mil euros para os
SMVC necessária porque esta
entidade perdeu a receitas do
serviço de água e saneamento
para a ‘Águas do Alto Minho’.
A eleita da CDU só não votou
contra a compensação financeira
para não pôr em causa a situação
dos trabalhadores dos SMVC.

Publicidade
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Eleições

Tentativa de agressão a candidato
no penúltimo dia de campanha eleitoral
CANDIDATOS a Presidente da República quase todos na rua no dia em que se soube do fecho das
escolas por duas semanas. Pedras contra André Ventura agitaram ponta final da campanha eleitoral.
POLÍTICA

| Redacção/Lusa |

O penúltimo dia de campanha
presidencial ameaçava ser abafado pelo agravar da crise pandémica e pelo anúncio do fecho
das escolas até a comitiva do
candidato do ‘Chega’, André
Ventura, ter sido apedrejada, em
Setúbal. O deputado e candidato
do tinha terminado um comício
quando a sua comitiva foi apedrejada por dezenas de manifestantes, alguns deles com cartazes
da candidata Ana Gomes.
A PSP dispersou os manifestantes, em ambiente de grande
tensão, registando-se uma detenção.

Protestos de ‘antifas’ (antifascistas) e de membros da comunidade cigana, para quem o candidato da extrema-direita chegou a
propor um confinamento especial no início da pandemia, têm
acompanhado a campanha de
Ventura pelo país.
Minutos depois da tentativa de
agressão, a socialista Ana Gomes condenou, via Twitter, este
“protesto violento” e garantiu
que “ninguém actua de forma
violenta” em seu nome.
Todos os restantes candidatos
condenaram a tentativa de agressão, com Marisa Matias a dizer
que “não se derrota o ódio com
violência”, e Tiago Mayan a recusar “totalmente qualquer for-

ma de violência, ameaça ou coação, venham de onde vierem”.
André Ventura considerou, por

lll
Candidatos realizam hoje as
últimas iniciativas relativas
à campanha eleitoral.
Amanhã é dia de reflexão e
por isso não pode haver
actividades de campanha
eleitoral.
As eleições presidenciais estão marcadas para domingo
e é a 10.ª vez, desde 1976,
que os portugueses escolhem
o Presidente da República.

sua vez, que, “em democracia,
vence-se com argumentos, não
com pedras”.
A crise epidemiológica levou
ontem o primeiro-ministro, António Costa, a anunciar o fecho,
por 15 dias, das escolas, decisão
apoiada por todos os candidatos
à presidência da República.
O candidato João Ferreira defendeu um apoio idêntico ao que
foi concedido na primeira fase
do confinamento.
Marisa Matias afirmou que
“todas as medidas que permitam
salvar vidas são absolutamente
necessárias”, como o encerramento das escolas, mas insistiu
ser imperativo que estas decisões sejam acompanhadas dos

apoios necessários.
Ana Gomes disse compreender
o encerramento das escolas e
considerou que não tem implicações no último dia de campanha.
Tiago Mayan disse que o país
não pode ser gerido em ciclos de
15 dias e que o Governo não sabe pensar nem planear o futuro
nem governar.
O presidente e recandidato,
Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que as novas circunstâncias
justificam a decisão de encerrar
as escolas, apontando como factor decisivo a propagação da
“variante britânica” do novo coronavírus.
O candidato Vitorino Silva
manteve o registo da campanha
‘online’, com duas iniciativas,
uma sobre cultura, para ouvir
profissionais da área atingidos
pelo fecho dos espaços culturais,
e outra sobre ambiente, com
uma conversa com o movimento da greve climática estudantil".
As eleições presidenciais estão
marcadas para domingo e esta é
a 10.ª vez, desde 1976 que os
portugueses são escolhem o Presidente.
Publicidade
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Desporto

FINAL INÉDITA ENTRE GUERREIROS E LEÕES
SC BRAGA de olhos postos em revalidar a Taça da Liga, numa final inédita com o Sporting marcada pelo equilíbrio em termos
históricos. As duas equipas já conquistaram dois troféus e ambos os treinadores procuram a segunda Taça da carreira.
TAÇA DA LIGA

+ árbitro

| Joana Russo Belo |

É uma final inédita da Taça da
Liga entre guerreiros e leões. O
SC Braga vai entrar em campo,
amanhã, como detentor do troféu e de olhos postos em revalidar o título, frente a um Sporting
em alta no campeonato nacional
e num confronto, curiosamente,
algo equilibrado em termos históricos e estatísticos: as duas
equipas já festejaram a conquista de duas Taças da Liga, o que
significa que o vencedor somará
o terceiro título na história; ambos os treinadores sabem bem
como é ganhar o troféu e partem
à procura do segundo caneco da
carreira e, olhando aos últimos
confrontos, os leões venceram
esta época para o campeonato,
mas, na Taça da Liga, quem sorriu há um ano foram os arsenalistas.
Esta vai ser a quarta final do
SC Braga na competição, ganha
em 2012/13, na era de José Peseiro - em Coimbra, com um golo de Alan, frente ao FC Porto - e
em 2019/20, na temporada passada, em casa, novamente frente
aos dragões e com um golo de
Ricardo Horta. Na altura, Rúben
Amorim, actual técnico leonino,
orientava os guerreiros e fez história ao conquistar a Taça como
treinador e jogador pelo clube

SC BRAGA

SC Braga - actual detentor do troféu - vai disputar a quarta final da Taça da Liga

bracarense.
Pelo meio, houve ainda a final
do Algarve, na época 2016/17,
com Jorge Simão, perdida para o
vizinho Moreirense, que fez história com um golo de Cauê.
Já os leões vão para a quinta final da competição, depois de terem vencido as finais de
2017/18 e 2018/19, ambas no
desempate por grandes penalidades, e perdido as de 2007/08 e
2008/09.
Neste percurso ao longo das 13

edições da Taça da Liga, as duas
equipas já se defrontaram em
três ocasiões: na época passada,
nas meias-finais, em Janeiro de
2020, o SC Braga de Amorim
eliminou o Sporting de Silas, ao
vencer, por 2-1, com golos de
Ricardo Horta e Paulinho; um
ano antes, em 2019, o SC Braga
de Abel Ferreira caiu nas meias-finais diante do Sporting de
Marcel Keizer, nas grandes penalidades, após um empate a
uma bola no tempo regulamen-

O árbitro Tiago Martins, da
Associação de Futebol de
Lisboa, foi o nomeado para a final da Taça da Liga,
entre Sporting e SC Braga,
marcada para amanhã, em
Leiria, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol
Tiago Martins, de 40 anos,
vai ter como árbitros assistentes André Campos e Pedro Mota, enquanto Manuel
Mota será o 4.º árbitro.
Por seu lado, Hugo Miguel
estará no VAR, enquanto
Ricardo Santos foi nomeado como AVAR.
tar com golos de Dyego Sousa e
Coates; e, em 2009/10, no Grupo B, a equipa leonina orientada
por Carlos Carvalhal venceu,
por 2-1, os guerreiros de Domingos Paciência, que não passaram
a fase de grupos.
O último duelo entre os dois
emblemas foi para o campeonato, já este ano de 2021, na 12.ª
jornada da I Liga, com triunfo
leonino, por 2-0, num jogo marcado pelas baixas nos guerreiros
devido à Covid-19.

§final-four

Proença entregou presente
Centenário do SC Braga
assinalado pela Liga

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, assinalou os 100 anos
do SC Braga com um presente a António Salvador, homólogo do clube
bracarense. A recordação foi entregue durante o jogo da meia-final
da Taça da Liga, entre SC Braga e
Benfica, que os guerreiros venceram, garantindo presença na grande final, a disputar-se amanhã.
Para este jogo decisivo da final-four
2020/21, a bola é, em tudo, especial e este ano está adornada com
desenhos de crianças aos cuidados
da Fundação do Gil, numa parceria
com a Fundação do Futebol – Liga
Portugal, representando todas as
crianças que não podem sentir as
emoções e alegrias do futebol.

Lateral assinou pelo clube famalicense até 2022

Diogo Figueiras quer recuperar “alegria”
FC FAMALICÃO

| Joana Russo Belo |

Diogo Figueiras é o mais recente
reforço do FC Famalicão. O lateral, de 29 anos, assinou contrato até 2022 e chega ao clube famalicense depois de ter rescindido com o SC Braga.
“Voltar a ser feliz e sentir o
prazer de jogar futebol dá-nos
vida e, como tal, decidi aceitar o
convite do Futebol Clube de Famalicão para recuperar essa alegria”, revelou o defesa em nota
publicada pelo clube, mostran-

lll
Experiente lateral,
de 29 anos, rescindiu
com o SC Braga
e foi oficializado pelo
FC Famalicão, até 2022.
do-se “satisfeito” pela forma como foi recebido pelo plantel e
equipa técnica liderada por João
Pedro Sousa.
Com um largo currículo na I
Liga, competição na qual representou Paços de Ferreira, Morei-

rense FC, SC Braga e Rio Ave
FC, Diogo Figueiras conta também com passagem pelos espanhóis do Sevilha, clube onde
conquistou a Liga Europa por
três ocasiões.
O lateral jogou ainda em Itália,
na Serie A, pelo Génova e na Liga Grega pelo Olympiacos, onde
celebrou o título nacional.
João Pedro Sousa recebe, assim, um importante reforço para
o lado direito da defesa, que tem
contado, maioritariamente, com
Patrick William e com Dani Morer como opção.

FC FAMALICÃO

Diogo Figueiras é reforço do FC Famalicão
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17.º Aniversário
da Quinta Pedagógica
A Quinta Pedagógica assinalou o seu 17º aniversário a 21 de janeiro. O
programa pela primeira vez foi integralmente partilhado no facebook da Quinta
Pedagógica e em direto. Por força do estado de emergência atual não houve presença
de crianças nem dos parceiros habituais. Tentou-se desta forma chegar a cada um dos
nossos seguidores através das redes sociais. Do programa constou a apresentação da
publicação à comunicação social do “Ano em Revista 2020” realizada pelo sr.
vereador eng.º Altino Bessa, foi visualizado e partilhado um vídeo com declarações
do sr. Presidente do Município, dr. Ricardo Rio, assim como outros parceiros de
longa data da Quinta Pedagógica e foi feita a apresentação pública da Bandeira Verde
ECOXXI. Este galardão foi atribuído na sequência de uma candidatura do Município
àAssociação BandeiraAzul da Europa (ABAE).
O Município de Braga atingiu um índice de 80,9 por cento num total de
21 indicadores avaliados, sendo reconhecido como um dos municípios
mais sustentáveis do País. A Quinta Pedagógica deu o seu contributo
nesta candidatura na componente da educação ambiental, assim como
mais serviços municipais nos restantes indicadores. O lema deste ano
foi "Faz do verde a tua bandeira"! Dado que esta distinção é
transversal aos vários serviços e competências do Município, a
bandeira adotará uma forma itinerante por outros serviços para a
sensibilização dos funcionários e munícipes para a partilha deste
excelente resultado!

Imagem do Aniversário (Janeiro 2020)

Capa da publicação «Quinta em Revista 2020»

Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 22 de Janeiro de 2021 e não pode ser vendido separadamente
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Entrega de presentes
da «Árvore dos Sonhos» da Q.P.
A Quinta Pedagógica realizou pela primeira vez uma árvore dos sonhos
indo ao encontro da responsabilidade social que toca cada um de nós para ajudar
a concretizar um “sonho” de várias crianças institucionalizadas, através da oferta
de presentes.
A instituição apoiada foi a Associação S. José - “Centro de Apoio à Vida”,
na valência de apoio a jovens mães em situação social frágil e que vivem com os
seus filhos nesta instituição. Este apoio diferenciado é prestado há mais de
50 anos pela Associação S. José e é a única instituição na região do Minho a
fazê-lo autonomamente.
Os sonhos de cada criança foram escritos previamente pelas próprias mães.
A Quinta Pedagógica colocou-os num cartão, preservando a identidade de cada
criança, indicando o presente que cada uma gostaria de receber, o género, a idade
e o tamanho (no caso de roupa ou calçado).
Sendo a primeira vez que esta iniciativa foi organizada pela Quinta
Pedagógica, o período que a árvore dos sonhos esteve exposta foi de 15 de
dezembro a 5 de janeiro, para dar o tempo necessário para os visitantes
contribuírem para esta nobre causa.

No dia 7 de janeiro, os presentes foram levados à Associação S. José e na
presença das responsáveis pelo Centro de Apoio à Vida, Dr.ª Catarina Castro e
Dr.ª Elisabete Mota, a quem muito agradecemos todo o empenho desde o início.
Foi feita uma contextualização dos objetivos da ação pelo sr. vereador
eng.º Altino Bessa às mães que juntamente com os seus filhos receberam os
presentes doados pelos visitantes da Quinta. A alegria foi imensa!
Os presentes distribuídos foram todos ao encontro dos pedidos realizados
pelas mães e todos foram satisfeitos, o que nos deixa bastante orgulhosos desta
primeira edição da árvore dos sonhos. Os presentes variaram entre brinquedos
(guizos, puzzles, caixas de ferramentas) até roupa (fatos de treino) a calçado
(sapatilhas).
Pequenos gestos contam e podem fazer a diferença na vida de uma criança!
Agradecemos a todos os visitantes que aderiram a esta iniciativa que compraram
os presentes e os entregaram na receção da Quinta Pedagógica, contribuindo de
forma essencial para o concretizar destes pequenos sonhos!
As crianças agradeceram através da sua espontaneidade e alegria! Abriram
os presentes e soltaram gargalhadas pela surpresa do que eles continham!
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O ano de 2020 em revista
A Quinta como é hábito fez a publicação do “Ano em Revista” do ano anterior e
a mesma sintetiza toda a atividade pedagógica.
A Quinta contabilizou um número recorde de visitantes, ao fim de desaseis
anos de serviço, contabilizando um total de 445.319 visitantes (Gráfico 1).
O ano de 2020 ficará para sempre nas nossas memórias pela situação de
emergência de saúde pública de âmbito internacional provocada pelo novo
coronavírus (Sars Cov-2) declarada pela Organização Mundial de Saúde no dia 30 de
Janeiro de 2020, bem como à classificação do vírus como uma pandemia, no dia 11
de Março de 2020.
Compreensivelmente em 2020, devido à pandemia provocada pelo novo
coronavírus, registou-se o menor número de visitantes, devido ao decréscimo
abrupto das visitas pedagógicas resultantes das medidas de contingência
implementadas para a necessária mitigação da pandemia da doença da Covid-19.
Desde o ano de 2013, registamos que a Quinta Pedagógica cresceu de forma
sustentada quanto ao número de visitantes. No Gráfico 2, observa-se esta tendência,
excetuando naturalmente o ano de 2020 que ficará como o ano até ao momento de
menor número de visitantes registados, devido à situação pandémica vivida em
2020, correspondendo a um decréscimo de 43,25% comparativamente com o ano
anterior.
No que diz respeito à distribuição mensal de visitantes ao longo dos meses de
2020, observa-se no Gráfico 3, um decréscimo abrupto nos meses de março, abril e
maio, devido ao facto de ter sido declarado o primeiro estado de emergência a 16 de
março, seguindo-se o primeiro confinamento da população, o fecho das escolas e o
fecho dos serviços não essenciais. Quando o Município elaborou o seu plano de
desconfinamento, a Quinta Pedagógica fez parte da abertura dos primeiros serviços,
tendo aberto ao público com regras específicas no dia 18 de maio. O número de 959
visitantes em março foi registado até ao dia 15/03 e tendo encerrado a partir dessa
data, é natural que no mês de abril o registo fosse de zero visitantes. Como a Quinta
abriu ao público em geral no dia 18 de maio, o número registado de 537 visitantes foi
resultante de visitas do público após essa data. Em junho o número de visitas
começou a aumentar novamente e para os quais contribuíram os programas criados
para as famílias (Atividades pedagógicas para as famílias) e ATL´s (Atividades
pedagógicas para ATL´s de várias instituições).
Dado o conhecimento científico disponível sobre a doença da Covid-19 e a sua
transmissão, a Quinta Pedagógica adaptou atividades pedagógicas em junho e julho
à situação epidemiológica vivida na altura, instituindo o uso obrigatório de máscara,
definindo números limite de participantes, inscrições obrigatórias prévias,

atividades de ar livre com distanciamento. O único espaço que se manteve interdito
ao público foi o parque infantil, à semelhança dos restantes na cidade, por ser um
local de fácil aglomeração e potencial transmissão.
A Quinta Pedagógica rapidamente se adaptou às novas circunstâncias vividas e
ao facto de ter deixado de receber grupos de crianças de escolas. Começou uma
rubrica “Atividades ambientais na Quinta em tempos difíceis” em que partilhou
atividades digitais e desafios no facebook da Quinta. Elaborou vídeos que
funcionaram como workshops em que foram abordados temas ligados à agricultura,
ao ambiente, à cozinha, às artes plásticas, à comemoração dos dias temáticos, às
tradições rurais minhotas, à área equestre entre outros. No total até ao final de 2020
foram partilhados 52 vídeos temáticos.
Evolução de número de visitantes entre 2004 e 2020

Gráﬁco 1 – Evolução do número de visitantes à Quinta Pedagógica, entre 2004 e 2020.

Evolução de número de visitantes entre 2013-2020

Gráﬁco 2 – Evolução do número de visitantes à Quinta Pedagógica, entre 2013 e 2020.

Distribuição mensal do número de visitantes no ano de 2020

Gráﬁco 3 – Distribuição mensal do número de visitantes no ano de 2020.
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Luta biológica

Vespa das galhas do castanheiro

A fechar
Por:
Fernando Pinto*

Aniversário
em confinamento!
Nesta «sala de aula a céu aberto»
em meio urbano, e sem a
presença como é habitual dos
atores principais: crianças,
professores, auxiliares e parceiros
desta estrutura educativa, este
17.º aniversário da Quinta
Pedagógica, que vamos festejar,
vai ficar na memória de todos!...
Devido à pandemia e às restrições
impostas pelo confinamento geral
da população, o programa do
aniversário da Quinta teve de ser
ajustado a esta nova realidade.
Para o efeito, convidamos os
nossos parceiros e amigos da
Quinta, a darem o seu
testemunho num breve
depoimento, que vão ser
transmitidos no dia 21 de Janeiro
nas redes sociais!… Vamos
apresentar também uma pequena
publicação da «Quinta em
Revista», cuja edição tem por
objectivo a divulgação de todas
as atividades que foram
realizadas por mês e um balanço
final quantitativo e qualitativo do
ano de 2020.
Esperemos que tudo passe
rapidamente e tudo volte à
normalidade desejável, e que este
projecto educativo e de lazer
continue a desempenhar o seu
papel determinante ao nível
formativo, lúdico, terapêutico e
inclusivo e a Quinta Pedagógica
volte a «renascer» para todos os
cidadãos em geral.
Por último, um agradecimento
muito especial a todos quantos
nos visitam, especialmente às
crianças, parceiros e à equipa
maravilhosa que todos os dias dá
o seu melhor em prol deste
projeto.
Feliz Aniversário com votos de
muitos sucessos, surpresas,
realizações e desafios!!!
* Responsável da Q.P.
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Magia de Quaresma lança
Vitória para triunfo moralizador

CONQUISTADORES venceram os madeirenses por 3-1, em jogo de acerto de calendário da 12.ªJornada
da I Liga. Golo de trivela de Quaresma ditou a reviravolta na Cidade Berço.
12.ª JORNADA

ESTÁDIO D.AFONSO HENRIQUES

| Bárbara Pereira |

Foram momentos de magia que
se viveram ontem na Cidade
Berço no duelo entre Vitória
Sport Clube e Nacional da Madeira. Só faltou o público nas
bancadas para presenciar o espetáculo proporcionado por ambas
as equipas.
Foi o Nacional a abrir o marcador e com um golaço de Gorré.
O jogador enquadrou-se com a
baliza e do meio da rua, atirou
para o fundo da baliza do Vitória, deixando Bruno Varela pregado ao chão. O golo de Quaresma chegou pouco depois, com
um toque de Messias, a levar a
bola de trivela para a baliza. Empate ao intervalo revelando o jogo equilibrado da primeira parte.
Mas no segundo tempo, os vimaranenses não perdoaram e Estupiñán e com a ajuda de Lucas,
que marcou na própria baliza, o
Vitória ficou com os três pontos.

VITÓRIA SC

NACIONAL

3

1

Árbitro Gustavo Correia
Assistentes Inácio Pereira e Luís Costa

Bruno Varela;
Sacko,
Jorge Fernandes,
Mumin
Mensah
André Almeida
Pepelu
André André
Edwards
Estupiñán
Quaresma

Daniel
Kalindi
Lucas Kal
Pedrão
Vigário
Nuno Borges
Azouni
Francisco Ramos
Camacho
Riascos
Gorré

João Henriques

VITÓRIA SC

Intervalo
1-1

Luís Freire

Substituições Rochinha por Edwards (66m), B.
Rochéz por L. Azouni (69m), Witi por João Vigário
(70m), M.Luís por A.Almeida (71m), Ouattarra por
Mensah (71m), Wakaso por André André (83m),
Rubén Micael por Nuno Borges (83m), Thill por
Riascos (83m) e B. Duarte por Estupiñan (84m).
Disciplina cartão amarelo para L. Azouni (19m),
G.Mensah (34m), Jorge Fernandes (41m), K. Gorré
(58m) e André André (66m).
Golos K.Gorré (16m), R.Quaresma (23m), Estupiñán (51m) e Lucas Kal (61m pb)

Golo de trivela de Ricardo Quaresma abre caminho para a vitória dos conquistadores

lll
”O mais importante era a
vitória da equipa, depois do
golo começámos a entrar no
jogo. Foi difícil ficar sem
jogar, mas sempre soubemos o que queríamos, é
para isso que trabalhamos e
as vitórias dão confiança.”

lll
“É sempre especial regressar
a uma casa onde fui feliz.
Fálhamos um pouco na
eficácia. Tivemos algumas
opotunidades de golo mas
não as finalizamos. Mas há
muita coisa boa a tirar deste
jogo.”

lll
“Queríamos muito começar
o ano em casa com uma
vitória. A equipa está confortável, está a crescer. A
grande dificuldade foi a
entrada no jogo devido à
longa paragem que tivemos
de atravessar.”

Ricardo Quaresma jogador Vitória SC

Francisco Ramos jogador Nacional

João Henriques tr. Vitória SC

§Vitória SC
Miniestádio

Câmara de Guimarães deve apoiar Vitória
A Câmara de Guimarães vai discutir e votar um subsídio de 270 mil euros ao
Vitória SC para a edificação de um miniestádio. Está previsto que a verba seja entregue em três tranches anuais de 90 mil euros. O clube deseja transformar o campo número 5 da academia num miniestádio de 2.500 lugares,
numa intervenção que prevê a colocação de cadeiras e de coberturas nas
duas bancadas, o aumento de balneários e a criação de uma área administrativa para a formação. A infraestrutura vai acolher as equipas B e sub-23,
com a obra a poder começar no primeiro semestre deste ano.

lll
“Queremos o desporto em
Portugal e levar o futebol a
bom porto mas temos de
respeitar as decisões das
pessoas competentes em
relação a este assunto de
saúde pública.”
Luís Freire tr. Nacional

Jogador do S. Veríssimo com dois jogos de suspensão

Rafael Rodrigues castigado
AF BRAGA

| Bárbara Pereira |

Foi Rafael Rodrigues, jogador
do UD S. Veríssimo que teve o
castigo mais pesado, com dois
jogos de suspensão, depois da
partida frente ao Alegrienses. Já
Hugo Machado, treinador da
equipa visitante levou apenas

uma advertência.
No jogo Vila Chã contra S.Paio
Arcos FC, Henrique Rodrigues,
treinador do S.Paio levou uma
advertência. João Silva, jogador
do GD Prado ficou com um jogo
de suspensão depois do duelo
frente ao SC Cabreiros. Pedro
Faria, treinador do Nespereira,
levou uma advertência.

§breves
Liga Revelação
Empate a duas bolas
no duelo entre
Sporting e Vitória
O Sporting CP e o Vitória SC empataram a dois golos, no jogo que
abriu a quarta ronda da Fase de
Apuramento para a Taça Revelação.
As duas equipas partiram para esta
ronda empatadas com 13 pontos,
menos um que o líder SL Benfica.
Renato Veiga (8m) colocou os leões
na frente do marcador, mas Rui Correia (20m) reestabeleceu a igualdade. Contudo, sete minutos depois,
Chico Lamba (27m) voltaria a dar
nova vantagem ao conjunto leonino que viria a sofrer o golo do empate já na segunda parte, por intermédio de Jota (50m), através de
uma grande penalidade.
Com este resultado, as duas formações igualam, à condição, o Benfica
na liderança, ficando à espera de
ver o que fará o conjunto comandado por Luís Castro frente ao Rio Ave.

Sub-23
SC Braga entram
em campo hoje
frente ao Estoril SAD

Os bracarenses entram em campo
pelas 15 horas, onde defrontam o
Estoril SAD no Campo N.º 1 Cidade
Desportiva SC Braga.
O duelo entre os minhotos e o Estoril remete à terceira jornada da 2.ª
fase de apuramento do Campeão
Nacional da Liga Revelação.
Nesta fase, o Estoril Praia encontrase na frente da tabela classificativa
com 19 pontos, seguido de Sporting Clube de Braga e Belenenses
SAD com 13 pontos cada, sendo
que os minhotos têm menos um jogo.

Federação Portuguesa
Doentes Covid-19
já recebem cuidados
nas instalações da FPF

A Casa dos Atletas, localizada na
Cidade do Futebol, em Oeiras, já
iniciou o processo de admissão de
doentes com COVID-19 que necessitam de internamento e vigilância
médica. As instalações da FPF foram convertidas em unidade hospitalar de retaguarda de forma a poder aliviar as enfermarias e os
hospitais nacionais. O local que, em
condições normais, serve para alojar as seleções nacionais foi disponibilizado ao Ministério da Saúde. A
FPF assegura a cedência das instalações e a prestação dos serviços de
alimentação e limpeza necessários.
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ANTÓNIO PIEDADE Bioquímico e Comunicador de Ciências

Ciência Viva

Intervalo crescente

Q

ue intervalo de tempo e de espaço, de matéria e de energia, é esse
Universo em que a nossa vida
pontua? Em que singularidade se originou? Quando é que foi t = 0? Há cerca de
13,7 biliões de anos, quando todo o Universo, conhecido e desconhecido, estava
reunido num único ponto infinitesimamente compacto, imensurável, adimensional!?
Foi Georges Lemaître, padre e cientista,
o primeiro a propor, em 1927, um início
assim para o Universo. Sem dimensões de
tempo nem de espaço, uma singularidade.
Chamou-lhe a “hipótese do átomo primevo” e baseava-se em assumpções decorrentes da teoria da relatividade geral de
Einstein. Anos mais tarde, em 1949, Ferd
Hoyle haveria de baptizar esse momento
com a designação “Big Bang”.
O modelo do “Big Bang” não descreve a
singularidade, mas sim o que aconteceu
imediatamente a seguir a ela e que acabou
por nos dar origem. Segundo a teoria
mais corrente do “Big Bang”e a teoria da

inflação, a partir da singularidade, esse
nada absoluto grávido de tudo, o universo expandiu-se, súbita e incontrode
cerca
em
e,
lavelmente
0,0000000000000000000000000000001
segundos, emergiram as forças da gravidade, do electromagnetismo, as forças
nucleares fortes e fracas.
Sob acção destas forças, uma revoada de
partículas elementares, fotões, electrões,
protões, neutrões, resultantes de outras
fundamentais como os quarks, polvilharam o nada em todas as direcções, em número de 1 seguido de 89 zeros de partículas, de cada tipo.
Em 1929, Hedwin Hubble observou que
a distância aparente de galáxias distantes
era tanto maior quanto maior fosse o desvio para o vermelho dos seus espectros
luminosos observáveis. E, espantosamente, verificou que quanto mais distantes se
encontravam maior era a velocidade a
que se afastavam da nossa posição aparente.
Constatamos que as galáxias mais lon-

gínquas se afastam umas das outras a velocidades tanto maiores quanto mais longe estiverem de nós. Afastam-se de quê?
Da singularidade inicial. Vão para onde?
Para o nada infinito no tempo, finito num
intervalo de espaço em expansão!
Até onde podemos ver, e ver permitenos calcular distâncias no espaço e no
tempo, através dos actuais radiotelescópios, a fronteira do Universo visível encontra-se algures a 145 biliões de triliões
de quilómetros (14 000 milhões de anosluz) de distância aparente!
Universo visível? …O espanto esmaganos com o peso do Universo que não é visível, preenchido por matéria dita negra e
que corresponde a cerca de 85% de toda a
matéria conhecida no Universo.
Viajamos num mar de escuridão que não
emite radiação electromagnética! E por
isso esse oceano cósmico é indetectável
pelos nossos olhos, adaptados que estão a
sentir uma pequena fresta, um intervalo
suficiente do espectro da luz solar.
E que vazio? Incomensurável! Num áto-

mo de hidrogénio, o combustível das estrelas e o elemento mais abundante do
Universo, 99,9999% é vazio! O seu núcleo, constituído por um único protão,
ocupa apenas 0,00001% do volume de todo o átomo. O resto é nada preenchido
por uma certa probabilidade de encontramos um electrão, num determinado estado quântico. E é a força de repulsão electrostática entre as nuvens electrónicas e o
que resulta do princípio de exclusão
quântico, que os diferentes átomos que
nos constituem interagem e nos dão esta
sensação de preenchimento que temos
quando apertamos as mãos.
E, paradoxalmente, é esse intervalo
cheio de vazio que permite interacções
entre átomos diferentes, gerando compostos que arquitectam a vida tal qual a conhecemos.
Somos um intervalo vazio semeado de
átomos e de luz, cerzidos numa janela
sempre crescente de tempo e de espaço. E
neste intervalo assim crescente, somos o
resultado de uma singularidade de gente.

O caso da Procuradora que mandou vigiar jornalistas

O

s jornais do último fim
de semana, com relevo para o Expresso,
noticiaram que uma Procuradora do Ministério Público mandou a polícia vigiar dois jornalistas, um da revista Sábado e o
outro do Correio da Manhã. Esta ação teria sido devidamente
autorizada pela hierarquia, mas
não autorizada por um juiz de
instrução. E visava descobrir
qual seria a fonte de notícias sobre processos em segredo de
justiça. Portanto, o objetivo não
era vigiar os jornalistas, mas os
informadores do seio do sistema judicial, polícia judiciária
incluída.
Esta notícia dividiu os juristas. Para uns, é um abuso do
Ministério Público e uma infração às normas constitucionais
que protegem o segredo das

fontes dos jornalistas. Mas, para outros, é uma ação legítima
porque pretende descobrir
quem, dentro do aparelho,
transmite informações em segredo de justiça.
A Procuradora foi também objeto de críticas contundentes
por parte do sindicato dos jornalistas e de vários jornalistas
que a acusaram de atentar contra a liberdade de informação e
cometer um ataque contra o Estado de Direito. Houve quem
escrevesse que era o requiem
pela liberdade de imprensa.
Pondo de lado a demagogia e
o palavreado barato, vamos a
fatos. Há anos que os processos
e investigações, supostamente
em segredo de justiça, são devassados e expostos em de terminados jornais, sempre os
mesmos; o que significa que

J.A. OLIVEIRA ROCHA
Professor Universitário

Opinião
existe um pacífico conúbio entre determinados jornalistas e o
que se passa na justiça. Isto é,
alguém vende, ou transmite notícias, por afinidade ideológica.
Esse alguém podem ser os procuradores, os juízes, os funcionários, ou os agentes da judiciária.
A Procuradoria tem sido sistematicamente atacada por não
conseguir por fim a esta palhaçada, pois além de ser crime,
representa um manifesto atenta-

do à igualdade dos meios de comunicação de terem acesso à
informação.
Num ponto, a Procuradora errou: não deveria investigar os
informados, mas os informantes, pois são estes que transmitem a informação.
E, porque é que a Procuradora
não começou pelo interior do
sistema judicial? Porque se trata de um sistema corporativo,
em que todos se protegem. E é
este cerrar de fileiras àvolta dos
seus interesses porque a reforma da justiça tem ficado no tinteiro.
Mas existe outra razão para
que a devassa dos processos
continue. Os profissionais da
justiça não acreditam no sistema, como aliás ninguém acredita, e procuram condenar os arguidos na praça pública,

sobretudo quando existem diferenças ideológicas e políticas. É
uma espécie de nova inquisição. Basta ver os processos que
se prolongam, alguns à espera
de prescrição, para concluir que
o sistema judicial já não é deste
mundo, mas de um mundo já
passado. E o arrastar desta situação prejudica profundamente o país.
Em conclusão, aceitando que
os tribunais são poder político,
mas não os juízes e, muito menos os procuradores, a sua ação
tem que ser legitimada, direta,
ou indiretamente pelo voto popular. De outro modo, não há
democracia. Talvez o escrutínio
popular ajude a melhorar o sistema judicial. Os magistrados
não são padres de uma qualquer
igreja, mas representantes do
povo.
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História

JOÃO GOMES Historiador

Alguns apontamentos históricos
sobre a Praia Fluvial de Adaúfe
O
s terrenos que fazem parte actualmente da Praia Fluvial de
Adaúfe eram pertença, desde o
século XI, do Mosteiro de Adaúfe. Integravam o Casal da Ribeira de Baixo e os
camponeses que cultivavam aquelas terras tinham com os monges beneditinos
uma relação tipicamente feudal, estando
obrigados a pagar os respectivos foros
anualmente que poderiam ser em dinheiro
ou em géneros. Também pagavam pela
utilização das azenhas para moer os cereais ou dos barcos para pescar.
No século XV, o mosteiro entra em declínio e foi extinto. As suas terras e direitos feudais transitaram para a Comenda
Nova criada pelo Rei D. Manuel I em
1515, que tinha como objectivo recompensar os nobres cavaleiros de ordens militares combatentes no Norte de África. O
primeiro nobre beneficiado com os direitos e terras da Comenda Nova de Adaúfe
foi o cavaleiro da Ordem de Cristo, Luís
Gonçalves de Ataíde que passou a arrecadar por procuradoria as rendas em forma
de colheitas e em dinheiro provenientes
da exploração agrícola local. Os últimos
comendadores desta instituição honorífica foram os Condes de Penafiel. Existem
registos da administração destes terenos
no “Mapa administrativo do rendimento
anual feito depois das remissões e arrematações de foros” até ao ano de 1869 depositado no Arquivo Distrital de Braga.
A Praia conserva marcas físicas deste
passado agrícola. Para além dos terrenos
de cultivo de milho que envolvem o complexo balnear, preserva ainda três antigas
azenhas, a pesqueira, uma embarcação de
madeira, as antigas cortes dos burros e
habitações dos caseiros e, sobretudo, um
engenho de copos de elevação da água
para regadio que é uma raridade no nosso
país.
As azenhas são construções setecentistas de granito em alvenaria. Duas delas
encontram-se ligadas à margem por um
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passadiço também em pedra. A terceira é
de maior dimensão e faltam-lhe os rodízios originais. O único rodízio que se encontra em funcionamento através da energia cinética tem acoplado um engenho de
copos em ferro do século XIX que eleva a
água de modo a ser encanada para o regadio dos campos agrícolas circunvizinhos.
O funcionamento deste aparelho em ferro
é caso único na nossa região: o eixo de rodas da azenha é ligado por um veio de ferro numa distância de cerca de 8 metros, e
é munido, na extremidade, de uma roda
vertical também de ferro, de extremidade
ondulada. Esta roda move um cadeado de
ferro que vai fazer girar a roda de alcatruzes, instalada a uns dez metros acima.
Grande parte desta estrutura era constituída anteriormente em madeira mas que as
cheias mais fortes derrubavam e a estrutura desaparecia rio abaixo. A estrutura
metálica surgiu já nos primeiros anos da
década de setenta.
Todas as azenhas foram alvo de intervenção por um proprietário, no início da
década de oitenta do século XX. Todavia,
as intervenções realizadas com materiais
modernos foram feitas à revelia da então
Direcção Geral de Saneamento Básico, o
correspondente à actual Administração de
Região Hidrográfica (ARH). Por isso
apresentam hoje, por exemplo, ao nível

da cobertura, uma arquitectura descaracterizada.
À semelhança de outras estruturas que
existem ao longo do Cávado, estas azenhas usavam a energia da água para a
moagem dos cereais. São testemunhos
patrimoniais de um passado onde predominava uma economia de subsistência.
As habitações que as ladeiam eram de caseiros e muitas vezes destinavam-se aos
moleiros vindos de longe que muitas vezes ali pernoitavam com os seus burros.
Estas construções são representativas de
uma mundividência histórica já remota
que convivem hoje com as exigências de
um equipamento balnear moderno que foi
ganhando forma a partir dos anos 90. Tanto a Junta de Freguesia de Adaúfe, como a
Câmara Municipal de Braga têm realizado investimentos financeiros ao longo das
últimas décadas com o intuito de corresponder aos anseios de lazer e diversão da
sociedade contemporânea. Para além disso, estas instituições têm procurado cumprir um certo número de requisitos de cariz educativo, ambiental, de acessibilidade e de segurança balnear conducentes
à classificação da zona balnear com o título de Bandeira Azul, algo que já foi
conquistado por cinco vezes consecutivas.
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CARLOS MALHEIRO

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

Voz ao Consumidor

Fixação excecional
de preços máximos
de gás engarrafado
- janeiro de 2021
Face ao novo período de confinamento provocado pela Pandemia Covid-19, foi estabelecido um novo regime excecional e temporário, fixando
preços máximos no Gás de Petróleo
Liquefeito (GPL) engarrafado, em taras standard em aço.
Preços máximos: 22,95 Euros para
a garrafa com capacidade de 12,5 kg
de GPL butano; 23,87 Euros para a
garrafa com capacidade de 13 kg de
GPL butano; 19,54 Euros para a garrafa de 9 kg de GPL propano; 23,89 Euros para a na garrafa de 11 kg de GPL
propano; 68,25 Euros para a garrafa
de 35 kg de GPL Propano; 87,75 Euros para a garrafa de 45 kg de GPL
Propano.
Serviços de entrega... Aos preços
máximos destas garrafas de GPL, poderão acrescer ou não, custos com o
serviço de entrega, os quais se aplicam às situações em que as garrafas
são adquiridas por via telefónica ou
por via eletrónica, disponibilizadas em
local diferente do ponto de venda (ex:
entrega ao domicílio).
Informe-se...
Questione o seu habitual fornecedor
se, durante este período excecional,
existe algum custo adicional pela entrega da sua garrafa de gás.
A Fiscalização... no terreno do cumprimento da lei caberá à Entidade Nacional para o Setor Energético – ENSE,
E.P.E, à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), às forças
e serviços de segurança e à polícia municipal, bem como às demais entidades
com competências nesta matéria.
Vigência... Este regime excecional e
temporário vigora durante o mês de
janeiro de 2021.
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FERNANDA SANTOS Escritora

Voz aos escritores

Lenha, lenha, lenha para São Vicente
Tu viste uma por uma emurchecerem
As mais viçosas flores da tua vida;
E as esperanças o seu vendor perderem
Com a aridez da existência desflorida.
Júlio Dinis
Ao longo dos tempos, pandemias
e outras doenças sempre inspiraram a
boa literatura. Foram muitos os escritores
que terão sido vítimas de algumas delas,
nomeadamente da tuberculose.
Em Portugal, a doença vitimou, por
exemplo, escritores como Júlio Dinis e
Cesário Verde. Mas entre as vítimas contam-se também os escritores Edgar Allan
Poe, Franz Kafka, Robert L. Stevenson,
as irmãs Brönte, Anton Tchekhov e George Orwell também morreram da denomina-da tísica. Em língua portuguesa,
Manuel de Bandeira, também vítima da
doença, escreveu o poema que retrata o
quadro clínico, o diagnóstico e a falta de
tratamento existente à época para a terrível tuberculose:
Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos.
Tosse, tosse, tosse. […]
— Então, doutor, não é possível tentar o
pneumotórax?
— Não. A única coisa a fazer é tocar um

N

o passado dia 31 de
dezembro foi aprovado o Orçamento do
Estado para o ano 2021
(OE2021), o qual dá especial
relevância à pandemia da
doença Covid-19, à semelhança
de tantos outros diplomas que
têm vindo a ser publicados. Assim, o legislador não deixou de
contemplar alguns pontos que
se mostram essenciais no combate a essa doença, como o reforço do sistema nacional de
saúde com a contratação de
profissionais e a obtenção e
substituição de equipamentos
hospitalares.
Como acontece todos os anos,
o OE2021 propõe alterações
que se mostram muito relevantes para a vida e para a economia da maioria das famílias.
A primeira alteração, tão sobejamente abordada nos meios
de comunicação social, prendese com a subida do salário mínimo nacional, que passa, ago-

tango argentino.
Entre golfadas de sangue e poesia, todos
os poetas cantaram a doença como podemos ler em Cesário Verde:
Como é saudável ter o seu conchego,
E a sua vida fácil! Eu descia,
Sem muita pressa, para o meu emprego,
Aonde agora quase sempre chego
Com as tonturas duma apoplexia.
A afirmação da necessidade de escrever
poesia nesta fase da doença é notória em
Álvares de Azevedo:
Descansem o meu leito solitário
Na floresta dos homens esquecida
À sombra de uma cruz e escrevam nela:
Foi poeta, sonhou e amou a vida.
A este propósito, ninguém melhor que
Jorge Luís Borges para nos relembrar da
importância do livro como a grande memória dos séculos, pois se os livros desaparecessem, desapareceria a história e,
seguramente, o homem.
Edgar Morin, no seu livro” O homem e
a morte” busca entender as diferentes reações humanas diante da morte através dos
conhecimentos da pré-história, da psicologia e da religião. Diz ele que precisou
de fazer uma viagem por todas as doenças
sociais e humanas, recorrendo aos diversos saberes das áreas do conhecimento.

Para além da literatura e da arte em geral, também as lendas e crenças foram alimentadas pelas várias pandemias por esse
mundo fora.
Já nos primeiros livros da Bíblia aparecem referências a pestes de todos os tipos.
Na sexta das Dez Pragas do Egito, por ordem de Deus, Moisés enche as mãos de
cinzas, atira-as para o céu e elas transformam-se em tumores que estouram em
pústulas nos homens e nos animais […] E
haverá fome, peste e grandes desgraças
em diversos lugares.
A varíola, uma antiga inimiga, que
acompanhou o homem por muitos séculos, causando mortes e lesões graves e irreversíveis, também suporta a crença de
que São Vicente é o santo que protege as
crianças, livrando-as da terrível doença.
Hoje, em Braga, celebra-se a festa do
mártir S. Vicente, santo que se acredita ter
sido queimado vivo no numa fogueira.
Assim, ainda hoje se revive esta tradição
de se fazer a Fogueira de S.Vicente. Antigamente, eram os rapazes da freguesia
que andavam pela rua a apregoar Lenha,
lenha, lenha para S. Vicente e a recolher,
de porta em porta, os molhos doados pelos moradores. A Romaria dos Meninos é,
no entanto, a iniciativa que continua a fa-

zer jus à crença do santo como protetor
das crianças. A tradição é muito antiga,
mas a fé e a devoção fizeram com que
perdurasse no tempo. Dezenas de crianças, acompanhadas pelos pais ou outros
familiares, continuam a pedir a proteção a
São Vicente, colocando uma vela junto da
imagem do santo.
Tal como nos descreve a escritora Aida
Araújo Duarte, revivendo a sua infância,
os anjos (crianças) sempre fizeram parte
integrante desta e de outras festas: Respeitosamente calados e fervorosos, eles
revisitavam a sua infância, naqueles pequenos figurantes que, como eles outrora,
alindavam a festa, emprestando-lhe ternura e inocência […].
Como em todos as romarias minhotas, o
doce sempre aparecia e continua a aparecer e, neste dia, é costume obrigatório –
sem este costume não haveria festa –
comprar os Moletinhos de São Vicente,
um saboroso bolo de pão lêvedo com um
toque doce e divinal.
Se a varíola não é hoje uma doença tão
temida como antigamente, os devotos dizem que motivos não faltam para os mais
novos pedirem proteção divina.

Orçamento do Estado e as suas alterações para 2021
ra, a fixar-se em 665 euros
mensais. Este é um aumento de
30 euros que se revela absolutamente importante para muitos
trabalhadores, mas que se traduz, igualmente, num maior esforço para tantas empresas e
empresários que, nesta difícil
fase, se esforçam por manter os
postos de trabalho.
Ainda no que concerne ao rendimento dos trabalhadores por
conta de outrem, a tabela de retenção na fonte foi atualizada e
as taxas foram reduzidas, pelo
que o rendimento disponível de
grande parte das famílias irá aumentar por força desta redução.
A par destas situações que influenciam direta e visivelmente
o orçamento familiar de tantos
portugueses, o Estado decidiu,
também, reduzir a taxa de IVA
aplicável à eletricidade para a

CLÁUDIA CERQUEIRA
Solicitadora

Voz aos Solicitadores
parte dos consumos até 100
kWh ou 150 kWh, no caso de
famílias numerosas (com cinco
ou mais elementos). Em termos
práticos, a parte da eletricidade
consumida pelas famílias portuguesas será aplicada a taxa intermédia de 13% de IVA (uma
redução de 10% sobre a taxa
máxima). Foi ainda aprovada
uma nova dedução nas despesas
com máscaras e álcool gel, que
passam a ser consideradas despesas de saúde para efeitos de
IRS. O OE2021 contém, igual-

mente, uma norma que proíbe o
corte de serviços essenciais como o fornecimento de água,
eletricidade, gás natural ou comunicações durante o primeiro
semestre de 2021. Este último
caso aplica-se apenas aos casos
em que o consumidor esteja desempregado, tenha uma quebra
de rendimentos superior a 20%
ou seja infetado pela Covid-19.
Quanto àqueles que se encontrem desempregados ou cuja
atribuição do subsídio de desemprego termine durante o
ano de 2021, terão direito a uma
prorrogação deste apoio por
mais seis meses. Do mesmo
modo, verão o valor mínimo do
subsídio aumentado em cerca
de 66 euros mensais para trabalhadores a tempo inteiro.
Todos sabemos que, por deliberação recente do governo, os

ginásios e tantos outros espaços
se encontram temporariamente
encerrados. No entanto, tudo
faz crer que, quando a situação
pandémica se mostrar mais
controlada, poderão reabrir.
Uma outra deliberação introduzida pelo OE prende-se com a
dedução de 15% do IVA pago
nas despesas com ginásios, que
podem ser deduzidas no IRS liquidado no ano seguinte.
Estas são, entre tantas outras,
algumas das alterações que farão diferença na organização e
na economia das famílias neste,
que se prevê, atípico ano 2021.
Para melhor conhecer e se
aconselhar acerca das alterações introduzidas pelo Orçamento do Estado ou outros diplomas, contacte o seu Solicitador, que está mais próximo
e presente do que nunca.
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Desporto 19

§ convocados

Jorge Braz convoca ‘guerreiro’
Vítor Hugo à selecção nacional

Mellhor do mundo

Ricardinho
é estrela maior

GUARDA-REDES DO SC BRAGA junta-se domingo aos restantes campeões da Europa, com vista
a preparar jogos contra a Polónia a contar para a qualificação ao Europeu de futsal de 2022.
FUTSAL

| Rui Serapicos* |

O guarda-redes Vítor Hugo, da
equipa de futsal do Sporting
Clube de Braga/AAUM, é um
dos jogadores convocados pelo
seleccionador nacional Jorge
Braz para os encontros que a turma das quinas vai disputar de
qualificação para o Europeu de
2022, com concentração marcada para domingo.
O ‘guerreiro’, que já conta com
64 internacionalizações, é chamado agora à selecção para preparar dois jogos com a Polónia,
equipa adversária de Portugal
neste apuramento.
O primeiro encontro está agendado para o dia 29 de Janeiro
(sexta-feira), pelas 20.15 horas,
no Pavilhão do Parque Desportivo Municipal de Mafra, enquanto o segundo será disputado na
Atlas Arena, em Lodz, a 3 de Fevereiro, pelas 15 horas (16 horas
locais).
Do Grupo 8 de qualificação,
em que competem Portugal e
Polónia, fazem igualmente parte
as selecções da República Checa

DR

Vítor Hugo, guarda-redes internacional do SC Braga/AAUM, conta 64 jogos pela selecção nacional

e da Noruega, com a equipa das
‘quinas’ a defrontar os checos
nos dias 5 e 10 de Março, e os
escandinavos, com os dois confrontos em casa, nos dias 11 e 14
de Abril.
Os oito vencedores dos grupos
e os seis melhores segundos apuram-se para o Europeu, a que se

juntam um vencedor proveniente de um ‘play-off’ entre os dois
piores segundos, e o país organizador, os Países Baixos.
O Europeu passa a realizar-se a
cada quatro anos, e não dois, e
contará com 16 equipas, mais
quatro do que na última edição,
na qual Portugal se sagrou pela

primeira vez campeão europeu
de futsal. Para os dois primeiros
de qualificação, Portugal entrará
em estágio no domingo, efectuando treinos em Porto Salvo e
em Mafra, e, já no final, em
Lodz, na véspera do segundo jogo com a Polónia.
O Europeu de 2022, nos Países

Ricardinho, seis vezes eleito o melhor jogador do mundo, é um dos
‘trunfos’ da equipa portuguesa,
actual campeã da Europa, juntamente com os experientes Bruno
Coelho, Pedro Cary, João Matos,
Pany Varela, André Coelho
ou Cardinal.
Eis a lista dos 14 convocados pelo
seleccionador nacional Jorge Braz:
Guarda-redes
Edu (Vina Albali Valdepeñas/Esp)
e Vítor Hugo (Sporting de Braga).
Fixos
André Coelho (FC Barcelona/Esp)
e João Matos (Sporting).
Alas
Bruno Coelho (ACCS Futsal
C Asnieres – Villeneuve/Fra),
Pany (Sporting), Pauleta
(Sporting), Pedro Cary (Leões
de Porto Salvo), Ricardinho (ACCS
Futsal C Asnieres – Villeneuve/Fra)
e Tiago Brito (Benfica).
Universais
Afonso (Benfica), Erick (Sporting)
e Fábio Cecílio (Benfica).
Pivô Cardinal (Sporting).
Baixos, vai decorrer entre 19 de
Janeiro e 6 de Fevereiro, nas cidades de Amesterdão e Groningen.
Para o arranque da qualificação
numa lista de habituais internacionais, o seleccionador português de futsal, Jorge Braz, chamou 14 jogadores.

Hoje às 14.30 horas com transmissão na RTP2

Vieira do Minho e Boticas também integram traçado da prova

ANDEBOL

AUTOMOBILISMO

A selecção nacional de andebol enfrenta,
hoje às 14.30 horas, com transmissão na
RTP 2 e na RTP Play, a Suíça, no segundo
jogo do Grupo III de apuramento aos
quartos de final do Campeonato do Mundo. Após a derrota (29-28) com a Noruega, o lateral bracarense do FC Porto, André Gomes, citado na página da Federação de Andebol de Portugal, comentou:
“Vencendo tínhamos um percurso mais
facilitado mas continua tudo em aberto.
As exclusões no final do jogo prejudicaram um pouco a nossa ambição”.
“Vai ser uma batalha difícil, com grandes jogadores, mas tudo vamos fazer para

O Rali Serras de Fafe e Felgueiras deverá
ser realizado em data posterior à prevista
inicialmente, informou fonte autárquica.
Em 2021, a Câmara de Fafe acertou com
as congéneres de Felgueiras, Vieira do
Minho e Boticas um traçado diferente e
mais ambicioso para a prova.
Ouvidas as câmaras em causa, a autarquia fafense comunicou à Demoporto e à
Federação Portuguesa de Automobilismo
e Karting a impossibilidade da prova se
realizar nas datas previstas. A prova será
numa nova data, previsivelmente entre o
final da Primavera e início do Verão.
A possibilidade da prova se manter no

Portugal precisa de vencer Suíça
para manter sonho do Mundial

Rali Serras de Fafe e Felgueiras
adiado para fim da Primavera

| Rui Serapicos |

| Redacção |
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André Gomes, lateral bracarense da selecção

vencer. A atitude com que entrámos no último jogo é com ela que temos que entrar,
há coisas que podemos e vamos melhorar,
e queremos continuar a dar alegrias aos
portugueses”, vincou.

TAMEGAESOUSA.PT

Rali adiado para data incerta

calendário ERC (European Rally Championship) dependerá da questão das datas
e da condição da Eurosport assegurar a
transmissão diária em directo de um ou
dois troços.
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Publicidade 21

9 Imóvel tota
mobilado e
9 Em funcion
9 Próximo ao
9 Com 100m2
9 tĐ͛Ɛ,
Ɛ Arma
de Arrumos

Luís Pinto

www.florestaimobiliaria.pt
Rua do Taxa n.5 ʹ S. Vitor
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ID:124391014-114 -

157.400 €

C.E.:(C) - Fabuloso T3
no centro da cidade (S. Lázaro). Com ótima
exposição solar, vistas desafogadas, excelentes
acabamentos. Elevador e garagem individual.

ID:124391005-504 -

260.000 €

C.E.:(E) - Moradia Individual T3
na Caniçada,
no Parque Natural Peneda Gerês.

ID:124391068-5 -

320.000 €

C.E.:(NC) - Quinta para venda em Adaúfe,
com 5.500 m2. Com 2 moradias e vários anexos.
Possui também água de mina, várias árvores
de fruto, eira e muito espaço verde.
A 2 min. da cidade. Ótima oportunidade.

ID:124391047-33 -

127.000 €

C.E.:(E) - Apartamento T3
no centro da cidade, com duas frentes,
exposição solar nascente/poente,
elevador e garagem fechada.

correiodominho.pt 22 de Janeiro 2021

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

€270
Favor ligar ao 927 562 704

Publicidade 23

PRECISA-SE

EMPREGADA DOMESTICA INTERNA

COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS

Com carta de condução, 45 aos 60 anos não fumadora e totalmente
livre para dormir no local de trabalho, vida de casa, assistência a pessoa
com dificuldades. Possíveis deslocações, alojamento, alimentação
e 1000 euros de salario.
Responder só nestas condições com mensagens escritas. Referências.

Construção a iniciar em Gualtar

Tlm. 968 651 479

www.nortinveste.com

T0 69 000 €

COMPRO!!!

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

MUNICÍPIO DE FAFE
AVISO
Proposta de Delimitação de Unidade de Execução, n.º 1, na U.O.P.G. 19:
Cepães, Pombeirinha da União de Freguesias de Cepães e Fareja
Raul Jorge Fernandes da Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Fafe, torna público, de acordo com n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal de Fafe, na sua reunião ordinária de 17 de dezembro
de 2020, deliberou, por unanimidade, aprovar o início do procedimento da delimitação da Unidade de Execução n.º 1, inserida na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (U.O.P.G.) 19: Cepães, Pombeirinha da União de Freguesias de
Cepães e Fareja, bem como o respetivo programa desenhado e proceder à abertura de um período de discussão pública durante vinte dias úteis, nos termos do
n.º 2 do artigo 89.º aplicável por força do disposto no n.º 4 do artigo 148.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que aprovou a revisão do Regime Jurídico
dos Instrumentos de Gestão Territorial (R.J.I.G.T).
O referido período de discussão pública terá início no quinto dia após a publicação
do presente Aviso no Diário da República, 2ª série, nos termos da alínea a) do n.º
4 do artigo 191.º conjugado com o n.º 4.º do artigo 148.º do RJIGT.
Os interessados poderão consultar os documentos da proposta de delimitação da
mencionada Unidade de Execução, disponíveis em www.cm-fafe.pt, na Divisão
de Gestão Urbanística do Município de Fafe, em horário de expediente.
As reclamações, observações, sugestões ou pedidos de esclarecimento devem
ser formulados por escrito, até ao termo do referido período e devem ser dirigidas
ao Presidente do Município de Fafe, utilizando para o efeito o impresso próprio,
que pode ser obtido nos locais acima referidos ou no portal de internet do Município de Fafe.
Paços do Município 13 de janeiro de 2021.
O Presidente do Município de Fafe,
(Raúl Cunha, Dr.)

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

Tlm. 967 200 625
Email:
investimentos.imogold@gmail.com
“Correio do Minho”, 22/01/2021

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!!
“Correio do Minho”, 22/01/2021

Tribunal Judicial
da Comarca
de Braga
Juízo Local Cível de Braga
- Juíz 2

Anúncio
Processo: 6333/20.2T8BRG
Acompanhamento de Maior
Referência: 171431106
Data: 19-01-2021
Requerente: Ministério Público
Beneficiário: Sara Alexandra
Antunes Varanda
Faz-se saber que foi distribuído neste tribunal, o processo de Acompanhamento de Maior, em que é requerida
Sara Alexandra Antunes Varanda,
nascida em 16-11-2002, filha de Amadeu dos Anjos Martins Varanda e de
Maria Goreti Gonçalves Varanda com
domicílio: Rua Pedreiro Macedo,
n.º10, Dume, 4700-044 Braga com
vista à determinação de medidas adequadas de acompanhamento.
A Juiza de Direito,
Dra. João C. Pires de Moura
O Oficial de Justiça,
Maria Gilberta C.Vieira Silva

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

Imóveis, Automóveis,
Ouro/Prata,
Antiguidades...

Tribunal Judicial
da Comarca
de Braga
Juízo Local Cível de Vila Verde

Anúncio
Processo: 31/21.7T8VVD
Acompanhamento de Maior
Referência: 171426756
Data: 18-01-2021
Requerente: Elisabete Maria da
Costa Carvalho
Beneficiário: António Sousa Costa
Faz-se saber que foi distribuído neste tribunal, o processo de Acompanhamento de Maior, em que é requerida
António Sousa Costa, com domicílio:
Rua dos Penedos Altos - 320, Turiz,
4730-595-Vila verde com vista à determinação de medidas adequadas de
acompanhamento.
A Juiza de Direito,
Dra. Sara Lígia Macedo Faria
Guimarães
O Oficial de Justiça,
Adosinda Oliveira

EMPRESA TÊXTIL
SEDIADA EM BARCELOS

ADMITE
FUNCIONÁRIO(A) PARA
O SECTOR COMERCIAL
PRETENDE:
✓ Experiência Profissional na área Têxtil
no mínimo de 3 anos
✓ Bons conhecimentos de Francês falado
e escrito
✓ Idade entre os 25 e 45 anos
✓ Dinâmico com elevado sentido de
responsabilidade
✓ Disponibilidade imediata
OFERECE:
✓ Remuneração compatível com experiência
apresentada
✓ Integração em empresa sólida e dinâmica

253 839 170
SINTONIZE 106.0 FM

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

www.antenaminho.pt
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SOBRE RODAS

ANUNCIE NAS
NOSSAS PÁGINAS

COMPRE NOS STANDS CM

RANGE ROVER
VELAR 2021
A RENOVAÇÃO
A renovação continua, agora com a apresentação do Velar
2021. O SUV com estilo coupé de luxo tem uma série de
melhorias, incluindo motores eléctricos mais eficientes.
Equipado de um novo sistema multimédia Pivi Pro, com novos gráficos, menus
mais intuitivos e outras funções. Ao centro do painel, uma tela de 10" que esconde toda a nova arquitectura electrónica do sistema. A destacar o novo catálogo de
motores, com o 3.0 de seus cilindros híbrido-leve com duas opções de potência. O
Range Rover Velar P340 tem 340 cv, enquanto o P400 chega aos 400 cv. Ambos
estão com uma tracção integral e suspensão a ar de fábrica. O sistema MHEV usa
um motor de partida e gerador de 48 volts. Em desempenho, o P400 acelera de 0
a 96 km/h em 5,2 segundos. Além das versões eléctricas, o Velar 2021 tem o motor 2.0 turbo com 250 cv nas versões S e R-Dynamic S. Outra mudança é um opcional de filtragem de ar e um cancelador de ruídos, câmera 3D e outros.

DR

Range Rover Velar

RENAULT
PREMIUM
LANDER
410 cavalos

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
PREMIUM
270 cavalos
Ano 2012
69000 km

www. rolarverde.com
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Publicidade 25

www.vciautomoveis.pt

LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
MERCEDES E270 CDI
AVANTGARDE
ANO 2003 - 177CV
2685 CILINDRADA
328139 KM
8.850 €

AUDI A4 1.9 TDI SPORT
ANO 2002 - 130CV
1900 CILINDRADA
345588 KM
5.500€

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

FOCUS 5P BUSINESS ECOBOOST
PACK DRIVER 2020 – 19.900,00€
VIATURA SERVIÇO MENOS
DE 3.000KMS 7 ANOS DE GARANTIA

26
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Agenda
Palavras Cruzadas

Publicidade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
RTP 1
06:30
10:00
13:00
14:15
14:49
15:43
17:30
19:00
19:28
19:59
21:01
21:41
22:41
23:52
00:40
01:45
02:54

RTP 2

Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Linha da Frente
Filha da Lei
A Nossa Tarde
Portugal em Direto
Campanha Eleitoral
Eleições Presidenciais 2021
O Preço Certo
Telejornal
Sexta às 9
Joker
Campanha Eleitoral
Eleições Presidenciais 2021
Histórias do Fado
Eléctrico
Frederico BC - Studio Sessions
do Outro Lado da Rua
O Sábio

07:01 Programação Infantil
10:15 Inspirando o Futuro
SingularityU Portugal
11:36 As Mais Famosas Estações
da Europa
12:30 Geração Cientista
12:56 Esec-TV
13:20 Saber Sabe Bem
13:49 A Fé Dos Homens
14:21 Andebol: Portugal x Suíça
Camp. Mundo (Direto)
15:30 Do Jardim Para a Mesa
16:05 Une Vie En Forêt
17:01 Programação Infantil
20:15 Eleições Presidenciais 2021
20:32 Verdadeira Guerra dos Tronos
21:30 Jornal 2
22:01 Cobra
22:47 Eleições Presidenciais 2021
23:50 Yojimbo, O Invencível

SIC

TVI

06:00
08:30
10:00
13:00
14:45
16:00
18:00
19:00
19:15
20:00
21:30
22:30
23:15
00:00
00:45

Edição Da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Júlia
Viver a Vida
Tempo de Antena
Êta Mundo Bom!
Jornal da Noite
Amor, Amor
Terra Brava
Golpe De Sorte
Totalmente Demais
Investigação Criminal
Los Angeles
01:45 Investigação Criminal
Los Angeles
02:30 Cinema em Casa

06:30
10:12
13:00
14:52
16:12
18:10
19:00
19:20
19:57
21:45
22:40
00:00
02:00
02:35
03:16

Diário Da Manhã
Dois às 10
Jornal Da Uma
Destinos Cruzados
Goucha
Big Brother
Duplo Impacto: Última Hora
Tempo de antena
Presidenciais 2021
Big Brother
Duplo Impacto: Diário
Jornal Das 8
Bem me Quer
Amar Demais
Big Brother
Duplo Impacto: Extra
Big Brother
Duplo Impacto: Ligação à Casa
Hawaii Força Especial
Santa Bárbara

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

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

Sudoku
1

2

5

5

4
4

FARMÁCIAS
CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

Rua José Alves Leite, 36

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
LAMELA T. 253 811 684

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

Rua José Falcão ,53

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

FAFE
FERREIRA LEITE T. 253 503 452

ARCOS DE VALDEVEZ
ARCUENSE T. 258 522 384

PONTE DE LIMA
MISERICÓRDIA T. 258 941 131

R. Luis de Camões,v 114

R. Conselheiro Pedro Brito, 594

R. da Matriz. 14

VILA NOVA DE FAMALICÃO
VALONGO T. 252 323 294

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
MANSO T. 258 822 520

R. Adriano Pinto Basto, 54

Praça Conselheiro Silva Torres

Largo João Tomás da Costa ,34

GUIMARÃES
BARBOSA T. 253 516 184

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

RR. Dom António Barroso, 49

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216
R. Conselheiro São Januário 95

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

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

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

7

9

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

Largo do Toural, 36

Rua de Galvão s/n

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

6

4

5

7

2

6

8

9

9

1
1

3

8
3

2

8

6

1

1

2

8
4

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Publicidade

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.
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Atracção
Fatal
Loiraça 21 anos,
alta, magra e
peitos grandes.
Elegante

964 131 762

CABRITINHA
DE VOLTA
das 8 às 19 horas

918 595 077

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

925 751 527

Insólitos

Irmã de Britney Spears
acusa carros eléctricos de
serem “assassinos de gatos”

Jamie Lynn Spears, irmã de Britney Spears,
acaba de descobrir algo que ainda ninguém
tinha percebido e acusa os carros eléctricos
de serem “assassinos silenciosos de gatos”.
A actriz, de 29 anos, garante que a ausência
de ruído do seu carro eléctrico já fez com que
matasse vários gatos, uma vez que eles não
ouvem o veículo e não se desviam.

Anastasiya
Kvitko
Anastasiya Kvitko
faz-se valer dos seus
enormes atributos
físicos na conquista
do mundo da moda.
Já mundialmente
conhecida como ‘Kim
Kardashian russa’,
Kvitko mostra a nova
linha de uma marca
de lingerie elevando
assim a fasquia
da sensualidade.
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BRAGA
TÁXIS

JOGOS
Segunda 18/01/21

24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt
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Ao admitir ter atropelado gatos, Jamie foi
alvo da fúria dos internautas.
De acordo com a imprensa local, Jamie Lynn
terá mesmo chamado Elon Musk para a
“conversa”, ao escrever: “Elon Musk, vamos
lá resolver isto, porque me deves um par de
gatos”. Certo, é que mesmo depois de dizer
que os Tesla são “assassinos silenciosos de
gatos”, Jamie Lynn Spears continua ser
resposta por parte de Elon Musk, que optou
por manter-se fora desta “guerra” nas redes
sociais.

Sorteio 03/2021

07.320
2.º Prémio 59.628
3.º Prémio 40.116
1.º Prémio

Terça 19/01/21

Sorteio 06/2021

25 27 31 35 43
*5 *6
Quarta 20/01/21

Sorteio 06/2021

14 19 28 31 40
+9
Quinta 21/01/21

Sorteio 03/2021

73 058
307
3.º Prémio 84 457
4.º Prémio 14 252
Terminação 8
Série sorteada 4.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 93

Sexta 15/01/21

Sorteio 05/2021

4 10 27 38 40
*3 *11

Sorteio 03/2021

HVS 37034
Sábado 16/01/21

Sorteio 05/2021

4 20 30 35 46
+9

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: Rainha de Copas, que
significa Amiga Sincera.
Amor: Um amigo pode pedir a sua
opinião. Seja sincera e ajude-o a
encontrar a melhor solução.
Saúde: Se ficar rouca, tome chá de
limão com mel bem quente.
Dinheiro: Poderá ter uma agradável
surpresa no trabalho.
Números da Sorte:
7, 12, 16, 24, 29, 31
Touro
Carta do Dia: 7 de Copas, que
significa Sonhos Premonitórios.
Amor: Se errou, reconheça que
errou. A teimosia não leva a lugar
nenhum.
Saúde: Para perder peso tome chá
verde com gengibre fresco ralado.
Dinheiro: Seja inteligente na gestão
das finanças. Gaste apenas o que
pode.
Números da Sorte:
9, 10, 13, 24, 29, 31
Gémeos
Carta do Dia: 4 de Espadas, que
significa Inquietação, Agitação.
Amor: É possível que se sinta muito
sensível e inquieta. Procure a
companhia de amigos.
Saúde: Trate problemas de pele com
calêndula pois acalma e cicatriza.
Dinheiro: Período de maior agitação
no trabalho. Com calma conseguirá
cumprir com todos os objetivos.
Números da Sorte:
1, 3, 17, 19, 25, 39
Caranguejo
Carta do Dia: Rainha de Espadas,
que significa Melancolia, Separação.
Amor: Alguns conflitos podem
resultar numa separação. Se quer
evitá-la, acalme-se.
Saúde: Evite o nervosismo, pois
pode afetar a saúde.
Dinheiro: É conveniente que mude
de atitude no trabalho.
Números da Sorte:
1, 9, 17, 19, 26, 34
(
Leão
Carta do Dia: 7 de Ouros, que
significa Trabalho.
Amor: Sentirá necessidade de estar
com os seus amigos.
Saúde: Sempre que possa faça
passeios. Renove as energias.
Dinheiro: Período de maior trabalho.
Concentre-se e tudo correrá bem.
Números da Sorte:
12, 15, 23, 27, 36, 49
Virgem
Carta do Dia: Valete de Ouros, que
significa Reflexão, Novidades.
Amor: Viva a sua relação com toda a
entrega.
Saúde: Sempre que possa, vá até ao
campo.
Dinheiro: Possíveis novidades no
campo material. Algo de bom
aproxima-se.
Números da Sorte:
9, 14, 23, 27, 39, 45

Balança
Carta do Dia: Valete de Paus, que
significa Amigo, Notícias
Inesperadas.
Amor: É provável que reencontre um
amigo. Passarão bons momentos
juntos.
Saúde: Poderá sofrer de retenção de
líquidos. Tome chá de cavalinha.
Dinheiro: Período calmo no trabalho
e nas finanças.
Números da Sorte:
7, 11, 14, 23, 38, 45
Escorpião
Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que
significa Viagem Longa, Partida
Inesperada.
Amor: Possível viagem a dois.
Desfrutará de dias românticos.
Saúde: Tendência para dores de
estômago. Tome chá de hortelã.
Dinheiro: Sempre que possa, ponha
algum dinheiro de parte. Tostão a
tostão faz um milhão.
Números da Sorte:
9, 14, 17, 24, 26, 41
Sagitário
Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Se conhecer alguém tenha o
cuidado de não avançar sem
certezas.
Saúde: Para levantar a autoestima
faça exercício físico.
Dinheiro: Evite confiar demasiado
em certas pessoas. Separe o trigo
do joio.
Números da Sorte:
13, 20, 23, 35, 39, 41
Capricórnio
Carta do Dia: A Imperatriz, que
significa Realização.
Amor: Evite ser tão dependente da
pessoa amada. Valorize-se mais.
Saúde: Dores de ouvidos.
Dinheiro: Pode receber elogios. Verá
a importância que tem o seu
trabalho.
Números da Sorte:
9, 14, 16, 24, 28, 37
Aquário
Carta do Dia: O Carro, que significa
Sucesso.
Amor: Quebre a rotina fazendo um
programa romântico com o seu
amor.
Saúde: Combata a preguiça e o
desânimo. Uma caminhada por dia.
Dinheiro: Seja responsável
e conhecerá o sucesso.
Números da Sorte:
7, 14, 16, 32, 38, 45
Peixes
Carta do Dia: A Força, que significa
Força, Domínio.
Amor: Seja mais paciente com o seu
amor.
Saúde: Coma tangerinas e laranjas.
Ricas em vitamina C.
Dinheiro: Se alguém lhe deve
dinheiro, ganhe coragem e cobre a
dívida. Lute pelo que é seu.
Números da Sorte:
7, 9, 15, 17, 35, 39
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Viana do Castelo

Freguesia de Palmeira

O Comando Territorial de Viana do
Castelo, através do Núcleo de
Investigação e Apoio a Vítimas
Especificas (NIAVE), deteve
anteontem um homem de 25 anos
por posse ilegal de armas no âmbito
de um processo de violência
doméstica, no concelho de Viana.
No âmbito de uma investigação, os
militares da Guarda apuraram que o
suspeito infligiu maus-tratos verbais
e físicos à vítima, sua ex-namorada
de 22 anos. Após diligências
policiais, foi dado cumprimento a
dois mandados de busca, uma
domiciliária e uma em veículo, que
culminaram na apreensão de armas.

Com o objectivo de facilitar o processo de voto nas próximas Eleições presidenciais, que decorrem no dia 24 de Janeiro, a Junta de
Freguesia de Palmeira desenvolveu uma aplicação informática que
permite agilizar o processo de correspondência dos eleitores com as
respetivas mesas de voto. Através do Cartão de Cidadão o sistema
faz corresponder automaticamente a mesa de voto correta à qual se
deve dirigir o eleitor. Assim que o CC é inserido no sistema, é gerada
uma senha com a identificação da mesa de voto. O processo inovador visa permitir uma maior agilidade das eleições na freguesia de
Palmeira e um auxílio mais eficaz à população.

Junta desenvolve aplicação
que facilita processo de voto

Detido por posse
ilegal de armas

Caminha

Câmara leva refeições
diárias aos bombeiros

À semelhança da primeira vaga da
pandemia, a Câmara Municipal de
Caminha tem em funcionamento,
desde a entrada em vigor das
medidas mais duras do actual estado
de emergência, um serviço de
confeção e entrega de refeições aos
bombeiros aquartelados em
Caminha e Vila Praia de Âncora, bem
como a todos os alunos carenciados
que estão em situação de
isolamento profilático.

Vila Nova de Cerveira

Mulher detida após
esfaquear companheiro
Uma mulher de 56 anos que esfaqueou o companheiro no peito, em
Vila Nova de Cerveira foi ontem
detida pela GNR “por tentativa de
homicídio em contexto de violência
doméstica”, informou aquela força
policial.

Medida destina-se a estudantes do Pré-Escolar ao Secundário

Famalicão assegura refeições
a alunos que necessitem

À semelhança do que aconteceu em Março do ano passado, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai voltar a assegurar as refeições escolares para os estudantes do concelho
agora que voltou a ser decretado um novo encerramento dos estabelecimentos escolares
em todo o país.
A medida vai manter-se enquanto vigorar a suspensão das atividades letivas, destina-se a
todos os estudantes do pré-escolar ao secundário integrados nos escalões A e B, mas é também válida para todos os alunos que, justificadamente, necessitem deste apoio.
A inscrição deverá ser efectuada e solicitada pelos encarregados de educação via Agrupamento de Escolas, através do respectivo endereço electrónico.
As refeições são disponibilizadas em regime de take-away na escola afecta à área de residência do aluno, mediante prévia marcação, devendo o beneficiário da refeição ser portador de recipientes para o efeito. Recorde-se que durante os meses em que a medida esteve
em vigor, de Março a Julho, foram disponibilizadas mais de 20 mil refeições em regime de
take-away.

Barcelos

Boicote eleitoral em Perelhal

A freguesia de Perelhal, no concelho de Barcelos, prepara-se para
boicotar as eleições Presidenciais do próximo Domingo.
Este boicote é mais uma iniciativa que a população desta freguesia
leva a cabo na luta contra o traçado da LMAT - Linha Ponte de Lima
a Vila Nova de Famalicão a 400 kV. A contestação ao actual traçado
teve início nas eleições Europeias de 2019, tendo-se registado a
maior percentagem de votos nulos a nível nacional.
Publicidade

Ponte da Barca

Incêndio desaloja dois homens

Dois homens, de nacionalidade brasileira ficaram ontem desalojados na sequência de um
incêndio que deflagrou no quarto da habitação em residiam, em Ponte da Barca, distrito de
Viana do Castelo, disse à Lusa fonte da proteção civil.
A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo adiantou
que os dois homens serão realojados pelos serviços de apoio social da Câmara de Ponte da
Barca.
A mesma fonte adiantou que o incêndio, que deflagrou cerca das 14:42 “ficou confinado ao
quarto, mas deixou o apartamento sem condições de habitabilidade”. O incêndio não causou danos no prédio situado na rua Heróis da Índia.
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PORCO CACHAÇO INTEIRO S/OSSO:.............3.49€/KG
BIFE DE PERU:............................................. 3.98€/KG

LOMAR - BRAGA
JUNTOS PELO MELHOR E MAIS BARATO

DOURADA DE VIVEIRO 600 A 800GR: ..........6.45€/KG
LARANJA CAT:II:...........................................0.85€/KG
QUEIJO FLAMENGO BARRA,
BOLA TERRA NOSTRA: ................................6.49€/KG

