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ELEIÇÕES

PSD enaltece “votação
maciça” em Marcelo

§CDS-PP
Centrista diz que partidos “têm que meditar”

Nuno Melo aponta para “reconfiguração
político-partidária em Portugal”

PAULO CUNHA, presidente da distrital de Braga do PSD, destaca a “votação
maciça” em Marcelo Rebelo de Sousa e realça a participação do distrito.
PRESIDENCIAIS 2021
| Marta Amaral Caldeira |

É com “satisfação” pela “votação maciça” em Marcelo Rebelo
de Sousa, que Paulo Cunha, presidente da Distrital de Braga do
Partido Social-Democrata, olha
para o resultados das Eleições
Presidenciais de 2021. “Marcelo
Rebelo de Sousa foi reeleito e
recebeu um reforço muito significativo ao nível da percentagem
de votos (60,70 %), que, estou
certo, que lhe dá todas as condições políticas para que desempenhe um mandato como o país
precisa”.
Destacando o seu apoio pessoal e do PSD à recandidatura de
Marcelo Rebelo de Sousa, Paulo
Cunha, que também preside à
Câmara Municipal de Famalicão, destaca a participação, a nível distrital e nacional, registada
no acto eleitoral deste domingo,
atendendo ao facto de a pandemia de Covid-19 ter inibido ou
impedido muitas pessoas de votar, mas que, mesmo assim, muitas fizeram questão de cumprir o
seu dever cívico.
Paulo Cunha assinala, ainda, a

DR

Nuno Melo, eurodeputado e presidente da distrital de Braga do CDS-PP

DR

Paulo Cunha, presidente da Distrital de Braga do PSD

sua “satisfação” pelo “envolvimento de muitos milhares de cidadãos no processo e organização eleitoral”. Destaca o papel
dos jovens nestas eleições, interpretando a sua mobilização como um sinal de “aproximação à
política”, demonstrando que
“estão disponíveis para ajudar a
democracia”.
O líder da distrital de Braga do
PSD realça a grande percentagem de votos que o país deu a

Marcelo Rebelo de Sousa, com
mais de 60% dos votos, indicando que os restantes 40% de votantes dispersaram os seus votos
pelos outros candidatos, sabendo de antemão que estes nunca
sairiam vencedores. Para Paulo
Cunha, a votação em André Ventura e em Tiago Mayan Gonçalves é vista como “um voto de
protesto” ao actual funcionamento do sistema, mas que “merece obviamente reflexão”.

Para Nuno Melo, presidente da distrital de Braga do CDS-PP e eurodeputado, a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa nas eleições presidenciais já
estava pré-anunciada pelas sondagens, mas também tendo em conta os
seus “índices de popularidade” junto da população portuguesa.
Para o eurodeputado, o resultado da candidata Ana Gomes era também
“expectável”, uma vez que considera que o eleitorado do Partido Socialista que estava “desconfortável” com apoio do PS a Marcelo Rebelo de Sousa, votou na sua candidatura.
Destas Eleições Presidenciais 2021, Nuno Melo assinala, sobretudo, “a reconfiguração político-partidária que está a acontecer em Portugal, como
já aconteceu noutros países da Europa, com a ascensão de candidatos
apoiados pela Iniciativa Liberal e pelo Chega, que, na verdade, usaram as
eleições presidenciais como uma incubadora da ascensão que querem
para os seus partidos”.
Por outro lado, o líder da distrital de Braga do CDS-PP aponta para uma
“derrota muito significativa” dos partidos de extrema esquerda - o Bloco
de Esquerda e o PCP - notando que ficaram abaixo dos 20 por cento e
apontando para o facto de o Chega de André Ventura ter ficado até com o
Alentejo - um dos bastiões do PCP. “Julgo que os analistas políticos têm
nestas eleições muito que pensar e os partidos políticos, dos quais o CDS
não se deve excluir, têm também muito que meditar em relação aos futuros desafios eleitorais”, asseverou.

Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga e da Assembleia da Distrital do PSD de Braga

Vitória do presidente
reeleito “é inquestionável”
PRESIDENCIAIS 2021
| Marta Amaral Caldeira |

“É inquestionável a vitória esmagadora do presidente reeleito”, assinala Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de
Braga (PSD), que saúda os milhares de bracarenses que cumpriram o seu dever cívico nas
Eleições Presidenciais, com um
número que até foi “mais favo-

rável” do que se esperava.
Enaltecendo a organização das
mesas de votos e o esforço dos
autarcas nas várias freguesias,
que tornaram possível que o acto
eleitoral decorresse com “normalidade e segurança”, Ricardo
Rio diz que a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa no cargo
de Presidente da República deve-se ao seu “mérito pessoal” e à
“empatia que criou com a popu-

lação durante o 1.º mandato”.
Rio assinala a disputa pelo 2.º
lugar nas eleições entre Ana Gomes e André Ventura, cujos resultados, embora expressivos,
“ficaram aquém dos seus objectivos”. Olhando para o nivelamento dos restantes candidatos,
nota que o BE e a CDU tiveram
os “piores resultados”, ficando
abaixo dos 5% e sem subvenção
da campanha.

DR

Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga e da Assembleia da Distrital de Braga PSD
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ELEIÇÕES

Chega destaca “ascensão forte” do partido
e BE e PCP “aquém das expectativas”
EM BRAGA as várias organizações partidárias fazem as suas leituras aos resultados das Eleições Presidenciais 2021, com o Chega
a assinalar o seu “crescimento” no distrito e o PCP e o BE a confessar que os resultados ficaram “aquém das expectativas”.

DR

DR

Filipe Melo, presidente da distrital de Braga do Chega

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS
| Marta Amaral Caldeira |

É com “positivismo” que Filipe
Melo, presidente da distrital de
Braga do Chega, destaca os resultados obtidos nas Eleições
Presidenciais, apontando para
11,90% dos votos arrecadados a
nível nacional pelo candidato
André Ventura, que, no entanto,
não conseguiu alcançar um dos
grandes objectivos delineados,
que era assegurar o 2.º lugar nas
eleições durante uma segunda
volta.
É do mesmo modo “positivo”,
que o responsável olha para o
crescimento do partido também

lll
“Em termos nacionais é uma
grande vitória do partido, e,
neste caso, do candidato
André Ventura, passámos de
1,23% de votos em 2019
para quase 12% em 2021. É
sintomático do crescimento
do partido e também em
Braga.”

Filipe Melo
Presidente da distrital de Braga
do Chega

Alexandre Leite, da Direcção da Organização Regional de Braga do PCP

em Braga.
“Comparativamente com as últimas eleições, as Legislativas
de 2019, ao nível de distrito de
Braga, tivemos uma subida de
mais de 1000%”, assinala Filipe
Melo, contando os 3177 votos
obtidos nas Legislativas de 2019
e comparando com os 39221 votos conseguidos agora nas Presidenciais 2021. “É uma subida
abismal”, refere.
Para aqueles que vêem os votos no Partido Chega como “votos de protesto”, Filipe Melo diz
que esses “votos de protesto” estão reflectidos nos resultados da
candidata Ana Gomes. “Só um
grupo de indignados pelo crescimento que Chega está a ter, e
que há-de continuar a ter, é que
protestaram contra a Direita,
dando votos a uma candidata
que à partida se sabia que não ia,
nem de longe nem de perto, ganhar”, afirmou.
Filipe Melo nota que um dos
grandes objectivos do Chega era
conseguir mais votos junto do
eleitorado e que isso foi “largamente alcançado” nestas Eleições Presidenciais. “Nós conseguimos ter mais votos do que a a
candidata Marisa Matias (BE),
João Ferreira (PCP) e Tiago

Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal) juntos”. “Num distrito
que até é tendencialmente socialista, ficámos a apenas cinco mil
votos da candidata Ana Gomes.
É a prova de que a Direita em
Portugal ainda tem muito espaço
para crescer e no nosso distrito
também”, disse.
Alexandre Leite, da Direcção
da Organização Regional de
Braga do PCP e mandatário Distrital da Candidatura de João
Ferreira, confessa que “os resultados eleitorais não são tão elevados como contávamos que
fossem, nomeadamente no distrito de Braga, e tendo em conta
a forma como a candidatura se

lll
“Os resultados eleitorais não
são tão elevados como
contávamos que fossem,
nomeadamente no distrito
de Braga, e tendo em conta
a forma como a candidatura
de João Ferreira se
apresentou no país, com
seriedade.”

Alexandre Leite
DORB e mandatário distrital
de João Ferreira

DR

José Maria Cardoso, coordenador da distrital de Braga do BE

apresentou no país, com seriedade e procurando trazer a palco a
discussão de assuntos importantes no sentido de explicar que as
dificuldades do país se enfrentam cumprindo a Constituição e
não fugindo à Constituição”.
O mandatário de João Ferreira
em Braga assinalou “a qualidade” da candidatura e das intervenções do candidato, destacando inclusivamente a sua
presença no distrito, onde esteve
reunido em Famalicão, com os
trabalhadores da ‘Mabor’, em
Guimarães, onde reuniu com
agentes da Cultura, e em Braga,
onde esteve com trabalhadores.
Alexandre Leite diz que comparativamente à candidatura de
Edgar Silva, há cinco anos, que
obteve 7000 votos, o candidato
João Ferreira superou esse número, contando 10 000 votos, ou
seja, obteve mais 3000 votos nas
urnas. “A qualidade da nossa
candidatura é muito superior ao
resultado obtido e por isso o resultado ficou aquém do que a
candidatura merecia”.
Para José Maria Cardoso, coordenador da distrital do Bloco de
Esquerda em Braga, os resultados obtidos pela candidatura de
Marisa Matias “ficaram aquém

das expectativas”, indicando, no
entanto, que “a luta continua”,
alertando todos os democratas
para defender a democracia perante a ameaça da extrema direita, com a qual se prevê uma “reconfiguração política”.
Olhando para o desvio do eleitorado à Direita, consolidado
com o candidato vencedor Marcelo Rebelo de Sousa - que
agregou várias sensibilidades José Maria Cardoso diz que
compete à Esquerda “manter a
sua luta e os seus espaços e, ao
BE, manter a sua identidade política e actuar perante esta situação de perigo iminente à própria
democracia”.

lll
“À Esquerda compete-lhe
manter a sua luta, os seus
espaços e ao Bloco de
Esquerda, manter a sua
identidade política e actuar
perante esta situação em
que há um perigo iminente
à própria democracia .”
José Maria Cardoso
Coordenador da distrital de Braga
do Bloco de Esquerda
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ELEIÇÕES

PS de Braga saúda reeleição de Marcelo
e autarca de Melgaço enaltece Ana Gomes
A REELEIÇÃO de Marcelo Rebelo de Sousa foi acolhida com entusiasmo no seio da Federação Distrital de Braga do Partido
Socialista. Já Manoel Baptista, mandatário de Ana Gomes para o Alto Minho, realça a relevância de “uma candidatura à Esquerda”.
ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS
| Marta Amaral Caldeira |

Saudando e enaltecendo “a coragem” de todos os eleitores que
foram às urnas nestas Eleições
Presidenciais 2021, atendendo
ao actual contexto pandémico de
Covid-19; Joaquim Barreto, presidente da Federação Distrital de
Braga do Partido Socialista e deputado na Assembleia da República, destaca a reeleição de
Marcelo Rebelo de Sousa. Já
Manoel Baptista, autarca socialista de Melgaço e mandatário
de Ana Gomes para o Alto Minho, destaca a relevância de uma
candidatura à Esquerda e critica
o facto de esta “não ter tido mais
apoios concretos da parte do
PS”.
Felicitando Marcelo Rebelo de
Sousa pela recondução no cargo
de Presidente da República, o
presidente da Federação Distrital de Braga do PS desejou-lhe
“um mandato idêntico” ao primeiro, assinalando a sua “proximidade” e a sua “cooperação e
colaboração institucional com os
órgãos de soberania, designadamente com a Assembleia da República e com governo”.
Joaquim Barreto sublinhou que
a decisão dos órgãos do partido
foi dar total liberdade aos militantes e simpatizantes para votar
nos seus candidatos de eleição,
“à excepção de um candidato
(André Ventura) que, no entender do PS, não se enquadra na-

DR

DR

Joaquim Barreto, presidente da Federação de Braga do PS

lll
“Felicito o Presidente da
República Marcelo Rebelo
de Sousa reeleito e desejo-lhe um mandato idêntico
ao que acabou de concluir,
de proximidade e
cooperação e colaboração
institucional com a
Assembleia da República e o
Governo.”

Joaquim Barreto
Presidente da Federação
Distrital de Braga do PS

quilo que é uma postura democrática e que tenha haver com
aquilo que é a relação inter-partidária e a vivência democrática”
e disse que é preciso “aperfeiçoar o sistema democrático” para evitar a cedência “ao populismo barato”.
Para Manoel Baptista, presidente da Câmara de Melgaço e
mandatário de Ana Gomes para
o Alto Minho, os resultados das
Presidenciais não devem ser extrapolados para outras eleições.
“Apoiei a candidatura de Ana
Gomes de forma clara e inequí-

Manoel Baptista, mandatário da candidata Ana Gomes para o Alto Minho

lll
“Apoiei a candidatura de
Ana Gomes de forma clara e
inequívoca e acompanhei-a
na campanha enquanto
mandatário e na noite
eleitoral porque considerei
sempre que era uma
candidatura de Esquerda e
porque me identifico com
Ana Gomes.”

Manoel Baptista
Presidente de Melgaço e mandatário
de Ana Gomes para o Alto Minho

voca e acompanhei-a na campanha enquanto mandatário e na
noite eleitoral porque considerei
sempre que era uma candidatura
de Esquerda e porque me identifico com Ana Gomes na frontalidade, transparência e na capacidade de ruptura no momento em
que é necessário fazer rupturas”,
afirmou. Criticando o facto de
não ter tido “mais apoios” do
PS, Manoel Baptista lamentou
não ter conseguido a 2.ª volta,
mas frisou que a candidatura de
Ana Gomes “serviu a democracia portuguesa”.
Publicidade
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Braga

Não está sinalizada
COVID-19
necessidade de montar
643,113
um hospital de campanha

MORTES

10,721 (+252)

PRESIDENTE da Câmara esclarece que as autoridades de saúde não sinalizaram necessidade de reforçar resposta clínica no concelho, pelo que não
considera pertinente avançar com hospital de campanha proposto pelo PS.

Casos Confirmados

RECUPERADOS

PORTUGAL

461,757 (+5,266)

+ 6,923 NOVOS CASOS

170,635 (+1,405)
Portugal
Sobe para 172 número
de mortos em Braga

REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

Até ao momento, as entidades
competentes na área da saúde
não sinalizaram a necessidade
de se avançar com um hospital
de campanha para responder à
evolução da situação pandémica
causada pela Covid-19.
O esclarecimento foi feito por
Ricardo Rio, na reunião de câmara de ontem, na sequência de
uma sugestão apresentada pelos
vereadores do Partido Socialista.
Pela voz de Artur Feio, o PS,
voltou a sugerir que a Câmara
deveria avançar com a montagem de um hospital de campanha no Altice Forum Braga face
ao evoluir da pandemia, nomeadamente ao aumento da necessidade de internamentos.
“Na nossa perspectiva, seria
absolutamente determinante precaver o que aí vem, que tememos que seja bastante negro”,
afirmou Artur Feio, realçando
que o hospital de campanha poderia servir também concelhos
vizinhos.
Em resposta, Ricardo Rio esclareceu que a autarquia mantém
reuniões semanais com os organismos que tutelam a área da
saúde, nomeadamente a ARS, o
ACES e o Hospital de Braga, e
que nenhuma dessas entidades
sinalizou qualquer necessidade
do concelho em termos de camas para prestação de cuidados
clínicos.
Reiterou que o Município estará disponível para colaborar se a
necessidade vier a ser sinalizada,
concretamente com a cedência
de instalações no Forum se essa
for a melhor solução.
Por iniciativa própria, a câmara
não avançará com essa resposta,
até porque se arrisca a contribuir
para aquilo que Rio classifica

286319
NORTE

O concelho de Braga registava
ontem, ao final do dia, um total
acumulado de 14.781 casos de
Covid-19. Destes, 12.781 estão
recuperados, mas há já 172 mortos a lamentar. O número de casos activos na comunidade é de
1828. Em vigilância, por terem
tido contacto de risco com alguém infectado estão agora
2.476 bracarenses. Em comparação com o mesmo dia da semana passada, o concelho regista
mais 1428 novos casos e mais
quatro mortos.

90357
CENTRO

222108
LISBOA
E VALE DO
TEJO

22385
ALENTEJO

DR

Já existe resposta de retaguarda para doentes que não precisam de internamento

como “espectáculo um pouco
deprimente, que se vai registando um pouco por todo o país,
com estruturas montadas e que
depois não funcionam, ou porque não há pessoal ou porque
não são necessárias. É um desbaratar de recursos públicos”,
criticou.
O edil lembrou que além do
Hospital de Braga, existem no
concelho várias unidades hospitalares privadas que ainda tem
capacidade resposta se tal for
necessário.
Rio esclareceu ainda que um
hospital de campanha presta cuidados clínicos, pelo que necessita de pessoal médico e de enfermagem, uma resposta diferente
daquela que já existe no concelho e distrito, concretamente no
Hotel João Paulo II, no Sameiro.
“Já temos em funcionamento
uma unidade de retaguarda, no
Sameiro. Está perfeitamente
operacional e tem uma enorme
capacidade de acolhimento.
Muitas vezes, não tem sido é devidamente aproveitada por instruções um pouco incompreensíveis”, acrescentou, criticando a

Protecção Civil Distrital por
considerar que não tem gerido
bem esse processo.
Esta unidade de retaguarda no
Sameiro tem capacidade para
acolher cerca de 90 pessoas infectadas que não necessitem de
cuidados clínicos. O objectivo é
aliviar as enfermarias acolhendo
doentes que já não necessitem
de internamento.
“A capacidade desta unidade é
de cerca de 90 camas, 30 delas
para a resposta concelhia e 60
para resposta de âmbito distrital”, esclareceu o vereador Altino Bessa, que tutela a Protecção
Civil concelhia. Disse ainda que
um hospital de campanha teria
de ser uma estrutura de âmbito
distrital ou regional, pelo que
que a iniciativa teria de partir
das entidades competência da
área da saúde, “embora possa
contar com o apoio da Câmara.
“Braga está disponível para ter
essa cooperação territorial e ser
solidária com o território, mas
não é a Câmara que tem de avançar para um hospital de campanha”, vincou Bessa, subscrevendo as palavras de Rio.

CASOS ACTIVOS

15326
ALGARVE

3358

3260

MADEIRA

AÇORES

99,980,297

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 223,630 NOVOS CASOS

72,012,172

CASOS

2,143,887

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

EUA
25,734,127 429,758 9,830,888 26,540
ÍNDIA
10,677,710 153,624 178,819 8,944
BRASIL
8,850,135 217,133 979,232 8,318
RÚSSIA
3,738,690 69,918 518,009 2,300
REINO UNIDO 3,669,658 98,531 1,922,909 4,076

Espanha
Maior aumento de casos num fim-de-semana
Espanha registou desde sexta-feira 93.822 novos casos, o maior incremento num fim-de-semana, elevando para 2.593.382 o total de infectados até agora no país, segundo números divulgados pelo Ministério da
Saúde espanhol. As autoridades sanitárias também contabilizaram mais
767 mortes desde sexta-feira atribuídas à Covid-19.
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Novo horário da Praça “é para cumprir”
EM CIRCUNSTÂNCIAS normais, o horário do Mercado Municipal é para cumprir, adverte Ricardo Rio, depois de alguns
operadores terem sido surpreendidos com a ameaça de aplicação de coimas se não justificarem o incumprimento do horário.
REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

Até “poderá haver alguma condescendência durante este período de confinamento”, porém, o
novo horário de funcionamento
do Mercado Municipal de Braga
é para cumprir, sujeitando-se os
operadores que o desrespeitarem
ao pagamento de coima que podem atingir quantias avultadas.
É o presidente da Câmara de
Braga quem deixa claro que os
operadores terão de cumprir o
novo regulamento da ‘Praça’,
depois de questionado pela vereadora da CDU sobre o facto de
alguns comerciantes terem sido
surpreendidos com da ameaça
de aplicação de coimas que podem ascender aos 30.600 euros
se não cumprirem o horário estipulado no regulamento.

DR

Comerciantes alertados para a obrigatoriedade de cumprir o novo horário da ‘Praça’

Bárbara Barros revelou que alguns comerciantes foram notificados de “que têm cinco dias para justificarem o incumprimento
dos horários”, sob pena de “incorreram numa coima que pode
ir dos 2.550 euros aos 30.600”.
“Se as coimas forem mesmo
aplicadas, os comerciantes serão

obrigados a abandonar o mercado”, alertou a vereadora da
CDU, para quem esta situação
demonstra “uma insensibilidade
brutal, num momento de grande
fragilidade devido à situação
pandémica”.
Na resposta, Ricardo Rio explicou o desrespeito pelo regula-

mento a que a vereadora da
CDU se referia ocorreu “em circunstâncias normais de funcionamento do mercado, e não no
actual período de confinamento”.
O edil até admite que no actual
período de confinamento “poderá haver alguma condescendência” por parte do Município, dado que o funcionamento do
mercado está “fortemente condicionado”, mas quando a normalidade estiver reposta, “é para
cumprir”.
Ricardo Rio avançou ainda que
está a ser estudada uma forma de
reconfigurar o projecto do Mercado Municipal, isto porque
apesar da cobertura, quando
chove bastante a água acaba por
entrar em algumas zonas.
A vereadora da CDU recordou
que um problema semelhante

aconteceu na estação da comboios e que foi resolvido com
uma rede especial que também
impede a entrada de animais, isto porque também há queixas da
entrada de pombos para o mercado pelo mesmo local por onde
entra a chuva.
A vereadora da CDU questionou ainda o arrastar da conclusão dos arranjos exteriores no
mercado, que prejudicam a mobilidade dos clientes, sobretudo
quando chove.
Ricardo Rio explicou que que
o atraso na conclusão se fica a
dever às condições climatéricas
dos últimos tempos, traduzidas
em “frio muito agreste” e “elevada pluviosidade”, situação
que também está a atrasar a intervenção na Variante da Encosta/Ciclovia e na variante de
Real.
Publicidade

§notas
Permuta de terrenos

CDU exige correcção
em comunicado
da Câmara
Bárbara Barros, vereadora da CDU, solicitou
ontem à Câmara Municipal a correcção de uma
informação transmitida pela autarquia no comunicado sobre a decisão judicial relativa à
permuta de terrenos na Rodovia e ao arquivamento da queixa formulada no processo que
remonta a 2015.
“No comunicado emitido pela autarquia a 17
de Janeiro, e que está também nas suas redes
sociais, a CDU surge como uma das forças envolvidas em queixas anónimas”, alerta Bárbara
Barros, desmentindo a informação e pedindo a
correcção da mesma por considerar que “mancha a imagem” do seu partido.
“A CDU esteve contra este processo em 2015.
Utilizou os seus argumentos políticos, como
sempre faz, no entanto parece-nos que esta
referência não só falta à verdade como acusa
responsáveis políticos que teriam anunciado a
interposição de queixas ao Ministério Público
sob forma expressa ou sob a capa do anonimato. (...) Os nossos eleitos fazem trabalho político e neste processo não recorremos a nenhuma artimanha, muito menos sob a capa de
anonimato”, afirmou.
Ricardo Rio disse que a informação será corrigida, explicando que o lapso terá tido origem

na interpretação do despacho do Ministério
Público, “em que as queixas convergiam nos
argumentos apresentados pelos deputados do
BE e da CDU na Assembleia Municipal”.

Proposta do PS

Unanimidade para alargar
acolhimento a vítimas
de violência doméstica
Foi aprovada por unanimidade a proposta
apresentada pelo PS que abre a todas as vítimas de violência doméstica o acesso aos chamados “apartamentos de transição” existentes
no concelho.
A proposta, explicada pela vereadora Liliana
pereira, preconiza uma alteração ao regulamento daqueles apartamentos, que actualmente se destinam a acolher vítimas de violência doméstica em processo de autonomização e que sejam provenientes de casas-abrigo da rede nacional de apoio às vítimas. Com a
alteração ontem aprovada, o regulamento
passa a eliminar a obrigatoriedade de as vítimas serem provenientes das casas-abrigo.
Após a votação, Ricardo Rio, sublinhou que essa revisão terá de esperar pelas conclusões de
uma auditoria que está a ser feita a todas as
estruturas de acolhimento do país.
“Com base no relatório dessa auditoria, será
feita uma revisão única”, referiu o autarca.
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§notas
Por tempo indeterminado

INL

As actividades lúdico-pedagógicas previstas
para os diferentes espaços arqueológicos e
museológicos da cidade, designadamente
da Domus da Escola Velha da Sé, Fonte do
Ídolo, Termas Romanas do Alto da Cividade e
Azulejos do Convento do Pópulo, encontramse suspensas por tempo indeterminado.
Este cancelamento fica a dever-se ao cumprimento das normas constantes no Decreto-Lei
Governamental que define as medidas do
Estado de Emergência no âmbito do combate à
pandemia da Covid -19. Recorde-se que estes
espaços arqueológicos e museológicos da
cidade de Braga se encontram,
temporariamente, encerrados ao público.

O projecto PITCCH, liderado pelo INL –
Laboratório Ibérico Internacional de
Nanotecnologia, está a estabelecer uma rede
pan-europeia de Inovação Aberta em que
grandes empresas e Pequenas e Médias
Empresas colaboram de forma estruturada
para acelerar o desenvolvimento de soluções
inovadoras baseadas em tecnologias
avançadas.
O projecto arranca com o primeiro grupo de
desafios corporativos através da plataforma
YouTube no próximo dia 28 de Janeiro, às 15
horas. As PME e as startups de base tecnológica são convidadas a explorar oportunidades
de colaboração entre as diferentes entidades.

Espaços museológicos
Projecto PITCCH
com actividade suspensa desafia PME’s a inovar

DR

Maria José Fernandes, presidente do IPCA

“A nomeação
de Braga é um
grande prestígio”

Publicidade

2,25€

Becel Original
450gr

2,49€

Creme Barrar
Nutkao Cacau/Duo
Caneca 330gr

Loja de Ferreiros e Campo da Vinha

PRESIDENTE DO IPCA vê como um reconhecimento
e um grande prestígio a nomeação de Braga para melhor
destino europeu 2021.
TURISMO
| Isabel Vilhena |

Após ter sido distinguida como segundo
Melhor Destino Europeu em 2019, Braga
volta a estar na corrida para Melhor Destino Europeu em 2021.
Uma nomeação que Maria José Fernandes, presidente do Instituto Politécnico
do Cávado e Ave (IPCA), vê como um
“reconhecimento e um enorme prestígio
para a cidade”.
Maria José Fernandes destaca o “importante contributo do IPCA para o engrandecimento da cidade”, cuja obra de
requalificação do polo de Braga está em
fase de conclusão.
A presidente do IPCA apela ao voto de
todos na eleição de Braga para Melhor
Destino Europeu 2021.
As votações decorrem online até 10 de
Fevereiro. O apoio de todos é essencial
para que Braga possa continuar o seu
percurso de afirmação no contexto turístico internacional.
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. Braga foi recentemente reconhecida pela Forbes como um
dos melhores destinos para viver e investir na Europa e está entre os 10 destinos
mais consultados pelos viajantes britânicos, brasileiros, espanhóis e americanos
no site EBD nos últimos 12 meses, entre
uma oferta de mais de 300 destinos.
Braga é o único destino nacional nomeado para receber esta distinção em
2021. 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.
Criada em 2009, a European Best Destinations, organização sediada em Bruxelas, promove a cultura e o turismo na Europa e distingue, desde 2010, as cidades
mais modernas e atraentes para visitar.

lll
Maria José Fernandes destaca o
“importante contributo do IPCA
para o engrandecimento da cidade”,
cuja obra do polo de Braga do
Instituto Politécnico do Cávado e
Ave está já em fase de conclusão.

12 Braga
correiodominho.pt
26 de Janeiro 2021

1 de janeiro 2013 correiodominho.pt
Braga 9

Hospital com
taxa de ocupação
perto do limite
O HOSPITAL DE BRAGA está perto de atingir
o alerta vermelho, registando o maior número
de internamentos de doentes Covid-19.
HOSPITAL DE BRAGA
| Isabel Vilhena |

O Hospital de Braga está perto
de atingir o alerta vermelho.
Com o aumento do número de
casos Covid-19, a gestão das camas é feita diariamente, o que
obriga a transferir alguns doentes menos graves para outras estruturas de rectaguarda do sector
social e privado da região norte.
“Temos conseguido aumentar
o número de camas, sucessivamente, com o apoio das diversas
estruturas do sector social e privado da região norte”. O alerta é
do presidente do Conselho de
Administração do Hospital de
Braga, João Oliveira, que dá nota de “uma situação muito difícil
no hospital, com os números de
internamentos que não param de
subir e a taxa de ocupação de internamentos acima dos 90 por
cento”.
O Hospital de Braga tem 165
internamentos de doentes Covid-19, dos quais 28 em cuidados intensivos. “Trata-se do
maior número de internados, em
simultâneo, desde o início da
pandemia. Temos 15 a 20 internamentos por dia”, disse João
Oliveira.
Numa situação de “sobre-esforço”, o presidente do Conselho de Administração do Hospital de Braga, realça “o trabalho
extraordinário de toda a equipa
do hospital, nomeadamente médicos e enfermeiros. Há muitos
meses que temos equipas com
muito esforço e cum sentido de
missão extraordinário”, vincou.
Para fazer face a este cenário
de pandemia, João Oliveira
explicou ao Correio do Minho
que “tem havido uma reorganização das equipas, afectando recursos para dar resposta aos
doentes Covid-19”, acrescentando que foram contratados, sem
termo, 58 enfermeiros e vários

médicos para o Hospital de Braga.
João Oliveira lembra que o
hospital não tem só doentes Covid -19 e tem havido uma preocupação constante com os doentes urgentes e prioritários. “Não
podemos deixar de pensar nos
doentes urgentes e prioritários”,
disse o responsável do Hospital
de Braga, garantindo que “estamos a manter a continuidade dos
cuidados a outros doentes nãocovid, através da continuidade
das consultas externas e da realização de cirurgias”.

lll
O Hospital de Braga tem
165 internamentos de
doentes Covid-19, dos quais
28 em cuidados intensivos.
“Trata-se do maior número
de internados, em
simultâneo, desde o início
da pandemia. Temos 15 a 20
internamentos por dia”,
disse João Oliveira.
A gestão das camas é feita
diariamente, o que obriga a
transferir alguns doentes
menos graves para outras
estruturas de rectaguarda
do sector social e privado da
região norte.
O presidente do Conselho de
Administração do Hospital de
Braga deixa, por isso, um forte
apelo a toda a população: “Apelo à maior contenção e reclusão
de todos para fazer baixar o número de novos contágios que fazem disparar o número de internamentos”, alertando que “para
já o cenário não é de catástrofe,
mas pode acontecer e isso só depende do comportamento de todos nós”.

DR

Hospital de Braga regista o maior número de internamentos desde o início da pandemia
Publicidade

LOTE
DE PENELAS
PENELA

49.900€

Mire De Tibães
ibães • Braga
Ref.. PANLOTE5
Ref
PA

• Lote com 480 m2 de área para construção
trução
adia geminada
de moradia
egado, com muitas zonas
zon
nas
• Local muito sosse
sossegado,
m
do centro da ci
dade
verdes, a poucos minutos
cidade

CONTACTOS
3680
680
253278
170• •962
962763
763
278170
253
onirodrigues.pt
odrigues.pt
comercial@onirodrigues.p
comercial@onirodrigues.pt
onirodrigues.pt
Licença: 11725

Licença: 11725

correiodominho.pt 1 de Setembro 2016
10

26 de Janeiro 2021 correiodominho.pt
13

Barcelos

Minho

Congresso Ibérico reforça Barcelos como
referência na mobilidade sustentável
MUNICÍPIO recebe, entre 15 e 17 de Abril, o 17.º Congresso Ibérico ‘A Bicicleta e a Cidade’, onde se discutirá a mobilidade activa.
Autarca local diz que escolha da cidade se prende com os projectos de mobilidade sustentável que tem em curso.
§nota

BARCELOS
| Paula Maia |

Barcelos acolhe nos dias 15, 16
e 17 de Abril o XVII Congresso
Ibérico ‘A Bicicleta e a Cidade’,
promovido pela Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta e pela sua
congénere espanhola ConBici,
que promete trazer ao concelho
oradores internacionais para falar sobre a mobilidade activa e
sustentável.
‘A Era da Infraestrutura’ é tema escolhido para a edição que
decorrerá numa cidade que, segundo o presidente da câmara,
“é uma referência” no que diz
respeito à mobilidade sustentável.
“Foi pelos projectos já lançados - nomeadamente ciclovias e
ecovias - que traduzem um novo
paradigma daquilo que será a
mobilidade em Barcelos, que a
organização decidiu pela realização do congresso na nossa cidade”, justificou o presidente da
câmara de Barcelos, dizendo que
“é uma uma honra” receber o
evento.
A mudança de paradigma arrancou em 2018, quando o Município introduziu o BarceloBus,
duas linhas de transporte público
urbano com elevada frequência,
que ligam pontos de interface
nas entradas da cidade e se cru-

Miguel Costa Gomes
“Tenho expectativa
que possamos fazer
a Festa das Cruzes’

DR

Em 2019 o IPCA lançou o projecto UBike para promover a mobilidade ciclável

zam no centro, no Campo da
Feira.
Já em 2019, o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave lançou
a UBike, permitindo criar uma
rede ciclável urbana segura que
leve as pessoas a utilizarem a bicicleta no dia-a-dia.
“Vamos também lançar um
concurso para operar a rede de
transportes públicos, bem como
um sistema de bicicletas partilhadas com 500 veículos em toda a cidade”, referiu ontem o au-

tarca na apresentação do congresso ibérico, acrescentando
que a futura rede “será uma peça
fundamental” nas ligações a parques de estacionamento, interfaces, à ferrovia e à central, “facilitando a transição no modo de
transporte”.
O sistema de mobilidade suave fará a articulação entre todos
os restantes sistemas de transporte. “Todos estes projectos
têm um objectivo fundamental:
a descarbonização”, continuou o

autarca, esperando que a realização do congresso ibérico não seja anulada por causa da pandemia. “A nossa expectativa é que
já em Abril possamos ter condições para fazer este congresso
que é muito importante quer a
nível ibérico, quer a nível europeu”, refere.
As inscrições estão abertas para o público em geral em
https://congressoiberico.fpcub.p
t. Os presidentes de Junta têm
inscrição gratuita.

Depois do adiamento - pela primeira vez na sua história- em 2020 devido à pandemia, o presidente da
câmara de Barcelos mantém a expectativa de que a Festa das Cruzes
se realizem este ano, embora consider ser ainda um pouco prematuro
falar sobre a questão. “Todas as iniciativas que o município tem ao
longo dos anos e que são referência
do passado, como a Festa das Cruzes e a Feira do Artesanato, nunca
abdicamos de as fazer. Partimos do
pressuposto que é possível fazer”,
disse Miguel Costa Gomes, adiantando que só mais à frente será
possível traçar um plano mais concreto.
De qualquer forma, o autarca barcelense diz que com a “máquina
oleada” e tendo já contactos com
artistas que estão “em suspensão”
por força das circunstâncias, a organização torna-se mais facilitada.
“Se houver condições sanitárias para fazer as iniciativas que temos feito ao longo dos anos, naturalmente
que o vamos fazer. Temos a esperança que as coisas vão melhorar”,
remata.

Autarca diz que são números preocupantes

Concelho regista 1 842 casos de infecção por Covid-19
BARCELOS
| Paula Maia |

Os registos obtidos este domingo davam conta que o concelho
soma 1 842 infectados, mais 310
que na semana anterior, avançou
ontem o presidente da câmara de
Barcelos.
Miguel Costa Gomes deu conta
também que em confinamento,

infectados ou em vigilância 3
351 pessoas.
Até à data foram registados
ainda 86 óbitos por Covid.
“É uma situação muito preocupante, não só em Barcelos como
no país inteiro”, assume o autarca, adiantando que o achatar da
curva “passa forçosamente por
aquilo que é a responsabilidade
individual de cada um”.

“Enquanto cidadãos, temos o
dever de travar esta evolução.
Não somos dos piores a nível
nacional, mas isso não é uma satisfação para nós”, continua o
presidente da câmara, considerando que a progressão do número de casos do concelho “começa a atingir o pico”.
Miguel Costa Gomes deu conta
também do protocolo celebrado

com o Seminário da Silva, que
funcionará como estrutura de
apoio para cidadãos que não têm
retaguarda familiar.
O autarca, que é também responsável distrital da Protecção
Civil, deu conta de que há ainda
um espaço de retaguarda distrital para doentes infectados que
não precisam de internamento
hospitalar, situada no Sameiro,

em Braga (Hotel João Paulo II).
“Felizmente tem poucos cidadãos. Não quer dizer que a situação não se agrave”, adverte.
Relativamente à situação dos
lares do concelho, depois de
uma situação mais complicada
vivida à duas semanas “numa
equipa de espelho”, o cenário
está, segundo o autarca, mais
controlado.
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Póvoa de Lanhoso

“Temos obrigação de dar o exemplo”
DIRECTORA do Agrupamento de Escolas Prof. Gonçalo Sampaio alerta Encarregados de Educação para o sentido de responsabilidade, enquanto pais e cidadãos, no cumprimento das regras em vigor e contributo colectivo que conduza ao fim do “flagelo”.
PÓVOA DE LANHOSO
| Lurdes Marques |

Preocupada com a situação que
o país atravessa, a directora do
Agrupamento de Escolas Professor Gonçalo Sampaio, Luísa Rodrigues Sousa Dias, dirigiu uma
missiva a todos os encarregados
de educação daquele agrupamento, no sentido de que cada
um cumpra os procedimentos
em vigor para que possamos retomar à normalidade.
“Temos a obrigação de dar o
exemplo, de mostrar aos nossos
filhos, através dos nossos actos,
que mais do que nunca está na
hora de fazermos sacrifícios, de
cumprirmos os procedimentos
que estão em vigor, para que
possamos retomar a normalidade, para que possamos viver, livremente. Assim, apelo a todos e
a cada um de vós, no sentido de
contribuírem para que este flagelo tenha fim”.
“Senhores Encarregados de
Educação, as minhas palavras de
hoje são fruto da responsabilidade que me cabe, como directora
do agrupamento de escolas que
os vossos filhos frequentam
mas, também, como cidadã, como qualquer um de vós, de vos
alertar para os perigos que todos
corremos se continuarmos a arriscar, a coberto da tal sorte que

DR

Directora do agrupamento alerta para os perigos que todos correm caso as regras não sejam cumpridas

um dia nos poderá deixar ficar
mal”, escreveu.
“Não podemos continuar a
vangloriar-nos por termos a sorte de conseguir andar à chuva
sem nos molharmos, mesmo que
da nossa irresponsabilidade resulte que outros, tantas vezes
aqueles que se respeitam e respeitam cada um de nós, não tenham a mesma sorte e acabem,
na melhor das hipóteses, num
hospital”, alerta aquela respon-

sável.
“As actividades lectivas foram
interrompidas, acreditamos que
apenas pelo período de 15 dias.
Se vamos poder regressar à Escola, ao contacto presencial com
os alunos, é uma dúvida que
subsiste, para a maioria de nós.
Numa altura em que lutamos pela nossa sobrevivência e pela sobrevivência de todos aqueles
que amamos, parece não fazer
grande sentido falar-vos sobre as

lll
“Não podemos continuar a
vangloriar-nos por termos a
sorte de conseguir andar à
chuva sem nos molharmos”.
repercussões da interrupção das
actividades lectivas ou o encerramento das escolas com a oferta do Ensino à Distância, mas
não consigo evitar pedir que pa-

rem, por instantes, e que reflictam, seriamente, sobre o futuro
dos vossos filhos”, refere Luísa
Rodrigues, convidando todos a
reflectir.
De entre outras considerações,
a directora do Agrupamento
Gonçalo Sampaio, aponta que
“... o grande problema está no
facto de um número significativo de pessoas evidenciar não encontrar sentido nem nas chamadas de atenção para os riscos de
perdermos as pessoas que amamos; nem nas consequências da
instabilidade do funcionamento
das escolas; nem nas consequências para a economia de um país
que depende, cada vez mais, de
'esmolas' e nem nas consequências da diminuição dos rendimentos mensais de cada agregado familiar”.
“Dizem que somos um país
com uma grande história, de
grandes feitos e, por inerência,
de grandes homens e mulheres,
mas estamos a falar do passado
porque, no presente, o panorama
é, lamentavelmente, diferente,
pautando-se por acções que
atentam contra os mais elementares direitos de cada um de nós
a viver, a viver com direito a cuidados de saúde, com direito a
educação, com direito a trabalho
e com direito à justa remuneração pelo seu trabalho”, alerta.
Publicidade

§Póvoa de Lanhoso
Investimento de 46 250 euros

Naturalanhoso entregue a 87 bebés
A câmara da Póvoa de Lanhoso vai entregar o apoio monetário ‘Naturalanhoso’ a mais 87 bebés, num investimento de 46 250 euros.
Desta vez, os vouchers chegarão pelo correio às casas das famílias
abrangidas, sendo esta uma novidade imposta pelo contexto pandémico que atravessamos. “Mais do que nunca, queremos que as famílias povoenses se sintam acarinhadas e sintam que estamos do
lado delas. Estamos muito atentos e prontos a intervir no que for necessário”, refere o Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Avelino Silva.
DR
Desde Janeiro de 2020 até ao momento, o número de bebés abrangidos pela medida NaturaLanhoso é de 133, num investimento glo- Desde Janeiro de 2020 foram abrangidas 133 crianças
bal de 69 mil euros. "Esta medida traduz-se num investimento nas
famílias e no comércio local, mas a câmara municipal disponibiliza outras respostas, que ajudam os jovens casais do
nosso concelho a ficar na sua terra, como a redução de taxas de habitação para casais jovens e o apoio ao pagamento da
creche", salienta ainda o autarca. Com esta acção, a autarquia apoia directamente as famílias (independentemente da
sua situação socioeconómica) e indirectamente os comerciantes instalados no concelho.

Escolas de Formação

BOM JESUS
ÚLTIMAS INSCRIÇÕES
PARA:

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

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

secretaria.bomjesus@hotmail.com / secretaria.bomjesuslomar@hotmail.com
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Guimarães
§destaques
Formação
Apoio ao desporto
gera “desilusão”
e “satisfação”
A atribuição de apoios às associações desportivas do concelho colocou os vereadores da autarquia
de Guimarães em lados opostos.
O vereador do Desporto, Ricardo
Costa, mostrou “satisfação” pelo
município manter os apoios às
associações desportivas. “Há clubes que têm a actividade suspensa face à pandemia e nem sabemos se a formação vai arrancar
ou não. Mesmo assim, num sinal
claro de responsabilização, o município manteve o apoio de quase 500 mil euros”, justificou o vereador, lamentando o “discurso
demagógico e populista do PSD”.
Do lado do PSD, Ricardo Araújo,
mostrou-se “desiludido”, admitindo que tinha “expectativas
que as verbas fossem reforçadas”.

Projectos aprovados
Equipas acompanham
idosos em casa
Ainda na reunião do executivo de
ontem foram aprovados por unanimidade quatro projectos de
apoio aos idosos. “Todos estes
projectos tiveram que se readaptar e até recriar face à pandemia”,
começou por referir a vereadora
da Acção Social, Paula Oliveira,
sublinhando que agora os projectos apostam mais “no atendimento individualizado” dos idosos por parte de uma equipa
multidisciplinar, combatendo o
isolamento e apoiando nas várias
tarefas diárias. Os projectos aprovados “reforçam” o trabalho realizado no projecto Guimarães
65+, em que o município tem 40
gestores em todo o território.

Projecto pronto para avançar
com obras na igreja de Serzedelo
NOVO PROTOCOLO de cooperação entre a Câmara Municipal de Guimarães e a Direcção Regional
de Cultura do Norte permite dar início aos trabalhos de recuperação da igreja de Serzedelo.
GUIMARÃES
| Patrícia Sousa |

A conservação e a valorização
da Igreja de Santa Cristina de
Serzedelo, monumento nacional
sob tutela do Estado, está à espera que a Direcção Regional de
Cultura Norte (DRCN) avance
com o concurso público para a
execução da obra. Um novo protocolo de cooperação entre a
DRCN e o Município de Guimarães foi ontem aprovado em reunião do executivo, sendo que o
projecto de conservação e reforço estrutural do telhado, no valor
de 120 mil euros, está concluído.
“A obra irá ser lançada de imediato a concurso pela DRCN,
conforme me foi referido pelo
director Regional de Cultura
Norte”, garantiu o presidente da
autarquia, Domingos Bragança.
A urgência de uma intervenção
no monumento já tinha sido manifestada por Domingos Bragança, que mostrou disponibilidade
em contribuir financeiramente
para que a obra fosse possível.
O primeiro protocolo, explicou
o presidente, não foi possível
concretizar dentro do prazo previsto “por vicissitudes de vária
ordem, não imputáveis ao Município de Guimarães”.
“Dois terços do valor necessá-

DR

Reunião do executivo de Guimarães realizou-se, ontem, por videoconferência

rio para a recuperação da cobertura da igreja e de mais algumas
obras de recuperação, cujo objectivo é o da salvaguarda de um
património inestimável, foram já
nessa altura disponibilizados pela câmara, porque entendemos
que, apesar da responsabilidade
dessa preservação recair sobre o
Estado, devemos pugnar pela
sua rápida viabilidade”, assumiu
o presidente, garantindo que a

Reforço imediato
Escolas ganham
mais 76 assistentes
operacionais

Processo do concurso público para a concessão

Fruto da situação pandémica
e do “esforço” que o Município de
Guimarães tem vindo a fazer, a
vereadora dos Recursos Humanos, Sofia Ferreira, destacou “o
reforço no imediato de 76 assistentes operacionais nas escolas”.
Em Novembro de 2020, recordou
a vereadora, houve um reforço de
103 novos assistentes operacionais, e agora nota-se este “forte
investimento com incremento
orçamental de um milhão e 800
mil euros”.

GUIMARÃES

autarquia mais não pode fazer
do que esperar.
De destacar que o restante valor seria disponibilizado por um
mecenas, a Fundação Iberdrola,
que, entretanto, acabou por desistir do apoio financeiro.
Já para o vereador do PSD, André Coelho Lima, o novo protocolo é “rigorosamente igual” ao
celebrado em 2017. “A igreja românica é um dos patrimónios

mais relevantes que temos no
concelho”, evidenciou.
O vereador da oposição foi
mais longe: “durante quatro
anos nada foi feito e em ano eleitoral vem o mesmo protocolo”.
André Coelho Lima deixou, por
isso, o recado: “não há dúvida
que aqui a coincidência temporal de vir sempre em ano de eleições a celebração do protocolo
merece a nossa censura”.

Transporte público de passageiros terá “autêntica revolução”
| Patrícia Sousa |

Apesar das criticas e dúvidas levantadas ontem pelos vereadores da oposição em relação ao
processo do concurso público
para a concessão de serviço de
transporte rodoviário de passageiros, o presidente da Câmara
Municipal de Guimarães garantiu que se está a fazer “uma autêntica revolução no transporte
público de passageiros, que inclui 22 autocarros eléctricos”.

“Estão a ser seguidos todos os
procedimentos e a lei está a ser
escrupulosamente cumprida. Espero que corra bem”, apelou o
autarca.
A vereadora dos Serviços Urbanos, Sofia Ferreira, confirmou
que se trata de “um processo
longo e complexo”, referindo
que “não é correcto por parte da
oposição usar a complexidade
do processo para pôr em causa o
trabalho realizado pelo município e o cumprimento de todas as
fases previstas no caderno de en-

cargos”, até porque “o pedido de
informações é normal num processo complexo e muito técnico
como é este”.
A vereadora tem “uma forte
convicção que na próxima Assembleia Municipal estarão reunidas todas as condições para
celebrar o contrato com o novo
concessionário para submeter
depois o documento ao Tribunal
de Contas, até porque já há acordo”.
Do lado do PSD, o vereador
Monteiro de Castro, questionou

o facto do concurso com preço
base de 30 milhões de euros ter
sido ganho por um concorrente
que apresenta o valor de 15 milhões, podendo isso justificar
“as dificuldades que agora estão
a surgir” na análise do modelo
financeiro.
O vereador do PSD alertou ainda para a “complexidade” do
processo, mostrando-se “preocupado” com a capacidade de
resposta da actual empresa para
prorrogar o contrato, devido à
demora de todo o processo.
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Surto de Covid-19 já causou
12 mortes no Lar Maria Luísa
AGRAVAMENTO da situação no Lar Maria Luísa, em Vila Nova de Cerveira, foi ontem confirmado pelo
Município que deu conta de mais quatro mortes, elevando para 12 as vítimas do surto de Covid-19.
VILA NOVA DE CERVEIRA

DR

| Redacção |

Assinatura do protocolo

Já morreram 12 utentes em consequência do surto de Covid-19
no Lar Maria Luísa, valência da
Santa Casa da Misericórdia de
Vila Nova de Cerveira.
O Município de Vila Nova de
Cerveira confirmou ontem um
agravamento da situação com a
morte de mais quatro utentes,
dois que se encontravam na instituição e dois utentes internados
no hospital de Viana do Castelo.
Neste momento, estão hospitalizados três utentes e, dos 55
utentes que se mantêm na instituição, há, pelo menos um a inspirar mais cuidados, revela o
município cerveirense em comunicado.
“Face à situação ainda instável,
a Câmara Municipal e a Santa
Casa agradecem e reforçam o
apelo ao Centro Distrital da Segurança Social para dar manter
o apoio de retaguarda com médico e enfermagem” refere a mesma fonte.
Além dos utentes, 32 de um total de 52 funcionários da instituição - entre administrativos,
profissionais de saúde e auxiliares - também estão infectados
com o novo coronavírus.
A instituição tem actualmente
dez funcionários com baixa mé-

Ponte da Barca

Autarquia apoia
beneficiação
de cemitério

DR

Lar Maria Luísa é uma valência da Santa Casa de Misericórdia de Vila Nova de Cerveira

dica e apenas dez no activo para
garantir o funcionamento da instituição. Para o Lar Maria Luísa,
foi mobilizada Brigada de Intervenção Rápida (BIR) composta
por dois enfermeiros e três auxiliares e disponibilizado um médico para fazer a avaliação dos
utentes.
O comunicado da Câmara
Municipal de Vila Nova de Cerveira, dá conta que o apelo ao
voluntariado, nacional e trans-

lll
O Município de Vila Nova de
Cerveira confirmou ontem
um agravamento da
situação com a morte de
mais quatro utentes, dois
que se encontravam na
instituição e dois utentes
internados no hospital de
Viana do Castelo.

Já foi definida uma solução

Preservação de calçada romana
obriga a desviar traçado da ligação à A3
PAREDES DE COURA
| Redacção |

O traçado inicial da ligação rodoviária do parque empresarial
de Formariz, em Paredes de
Coura, à autoestrada 3 (A3), vai
ser “ajustado” para garantir a
preservação de uma calçada romana encontrada durante a execução da obra.
“A nossa identidade e as nossas

raízes, enquanto comunidade,
estão intimamente ligadas aos
nossos vestígios civilizacionais.
Ao preservá-las, cuidamos da
nossa memória e conferimos
sentido e compreensão à nossa
história”, afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara de Paredes de Coura, Vítor Paulo Pereira.
O edil courense explica que o
achado arqueológico integra

“cerca de 45 metros de lajeados
de calçada com pequenos muros
de contenção e afloramentos rochosos com marcas de entalhes
para possibilitar a sua passagem”.
Explicou que a solução encontrada, em articulação com a Infraestruturas de Portugal (IP) e
que já recebeu parecer favorável
da Direcção Regional de Cultura
do Norte (DRCN).

fronteiriço, teve uma enorme
afluência, e que a Santa Casa está a gerir, dia a dia, os contactos
com as pessoas que se manifestaram disponíveis para ajudar,
mediante as necessidades da
instituição, apelando à compreensão.
A autarquia liderada por Fernando Nogueira deixa “uma palavra de uma boa e rápida recuperação de todos os funcionários
e colaboradores da instituição”.

A Câmara Municipal de Ponte
da Barca e a Junta da União de
Freguesias de Touvedo (S.
Lourenço e Salvador) assinaram um protocolo para a execução da pavimentação dos
passeios do cemiterio.
O protocolo foi formalizado
pelo presidente da Câmara,
Augusto Marinho, e pelo presidente da União de Freguesias de Touvedo, Isidoro
Brito, e contará com um apoio
financeiro da autarquia de
14.261,52 euros.
Para Augusto Marinho, “a
transferência deste e outros
apoios financeiros é um voto
de confiança no trabalho atencioso e de proximidade das
juntas de freguesia com a população”, vincando que “o trabalho conjunto e a relação institucional permanente entre a
Câmara Municipal e as Juntas
de Freguesia tem sido fundamental para a melhoria continua da qualidade dos serviços
prestados à comunidade”.

§eleições presidenciais
Melgaço

O concelho com mais abstenção
O medo de apanhar a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 e a "forte"
emigração em Melgaço, concelho mais setentrional de Portugal, explicam a taxa de abstenção de 78 por cento, a mais elevada registada no
país nas presidenciais de domingo.
“Os cadernos eleitorais de Melgaço tinham inscritos para votar 10.300
eleitores e concelho tem uma população residente entre 8.500 e 9.000
pessoas. Daqui se percebe que há uma franja de eleitores que não está cá.
Está fora, está no estrangeiro, e não votou porque não teve possibilidade
de o fazer. É a abstenção técnica, como já referiu o primeiro-ministro, António Costa”, avançou ontem à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal, Manoel Batista, que já tinha alertado para o impacto da abstenção técnica.
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“SENTIMENTO DE ORGULHO PELO
COMPORTAMENTO DA EQUIPA”
CARLOS CARVALHAL abordou o jogo com o Gil ainda com a final atravessada. Técnico diz ter recusado
a medalha por não ser “hipócrita”. Ainda assim, nota que a cidade gostou da atitude frente ao Sporting.
lll
“Ultrapassados pelo Paços?
Não me preocupo. Jogámos
a final no sábado, chegámos às 1.30h e treinámos
no domingo. Só tenho tempo para aferir das condições
da minha equipa. Não tenho
tempo para mais nada.”

15.ª JORNADA
| Ricardo Anselmo |

A final da Taça da Liga, na qual
foi expulso ainda na primeira
parte, ocupou uma boa parte da
conferência de imprensa de Carlos Carvalhal, de antevisão ao
duelo de hoje (19.45 horas), com
o Gil Vicente. O técnico bracarense recusou, inclusive, receber
a medalha de finalista e explicou, com uma analogia, porquê.
“Quando se é convidado para
uma festa de aniversário e se,
sem razão aparente, se é expulso
dessa festa por nenhum motivo,
colocado ao frio e à chuva, pergunto se se for chamado para soprar as velas, se volta à festa outra vez. Não sou hipócrita, não
voltei porque me puseram fora
da sala sem qualquer motivo”,
disse o técnico, que acrescentou
que, se for castigado, nem quer
“adjectivar”.
Para fechar o capítulo Taça da
Liga, Carvalhal quis destacar a
simbiose que se verificou entre
equipa e adeptos após a derrota
com os leões.
“Conheço bem a cidade e o
clube e sei que há um sentimen-

SCB

lll
“Vamos reagir bem e vamos
a jogo diante de um adversário difícil, com um treinador que organiza bem as
equipas. Vamos ter que ter
alguma paciência, mas
vamos estar ao nosso
melhor nível para vencer.”

Carlos Carvalhal quer dar uma resposta positiva na recepção ao Gil Vicente (19.45 horas)

to de orgulho muito grande pelo
comportamento da equipa”, frisou, adiantando que a equipa
tem de mudar rapidamente o
chip para o jogo de hoje.
“Vamos reagir bem e vamos a
jogo diante de um adversário di-

fícil, com um treinador que foi
meu jogador e que organiza muito bem as equipas. Vamos ter
que ter alguma paciência, mas
vamos estar ao nosso melhor nível para ganhar. É uma empreitada muito difícil, muito compli-

cada, mas isso advém de estarmos em todas as competições e
não querermos abdicar de nenhuma”, garantiu, assumindo
que fisicamente os gilistas têm
vantagem, com nove dias de
descanso, contra três do Braga.

Nomeação
Manuel Oliveira dirige
dérbi minhoto entre
SC Braga e Gil Vicente
O juiz da AF Porto, Manuel Oliveira,
foi o escolhido pelo Conselho de Arbitragem para dirigir o dérbi minhoto da 15.ª jornada entre arsenalistas e barcelenses. Tiago
Leandro e Tiago Mota serão os assistentes e João Gonçalves o 4.º árbitro. O VAR será Rui Oliveira.

Notícia avançada em França
Lyon com Ricardo Horta
na mira caso Memphis
Depay saia em Janeiro
Segundo o canal francês ‘Téléfoot’,
o Lyon estará interessado em garantir a contratação de Ricardo Horta caso o holandês Memphis Depay
deixe o clube neste mercado de inverno. De acordo com o canal gaulês, a direcção do Lyon é apreciadora das qualidades do atacante de
26 anos do SC Braga, que leva nove
golos marcados em 23 jogos na
presente temporada, e pondera
apresentar uma proposta na ordem
dos 12 milhões de euros.
Outra das possibilidades apontadas
passa por uma cedência com opção
de compra no final da época.
De recordar que, em Setembro de
2019, Ricardo Horta renovou contrato com o SC Braga até 2024, aumentando a cláusula de rescisão,
que agora está fixada nos 30 milhões de euros.
Ricardo Horta está no SC Braga
desde 2016, proveniente dos espanhóis do Málaga.

Presidente do SC Braga já apresentou queixa na polícia

António Salvador e família alvos de insultos
e ameaças após o jogo com o Sporting
SC BRAGA
| Ricardo Anselmo |

Horas após se ter dirigido à sala
de imprensa do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, para
criticar a arbitragem de Tiago
Martins e, ainda, para ironizar
sobre os festejos do Sporting,
António Salvador foi alvo de
inúmeras ameaças e insultos, por
via de telefonemas anónimos,
numa situação que se alastrou
ainda à família do presidente do
Sporting Clube de Braga.

Esta foi uma situação que se
prolongou pelo fim-de-semana,
obrigando o líder arsenalista a
mudar de número de telemóvel,
com todos os prejuízos que tal
situação acarreta, não só a nível
profissional como, sobretudo,
pessoal.
Segundo apurámos, António
Salvador foi ainda adicionado a
vários grupos de whatsapp, nos
quais continuou a ser sistematicamente insultado e alvo de várias ameaças.
Entretanto, António Salvador

já apresentou queixa na polícia
na tentativa de identificar os autores e, posteriormente, punilos. De referir que os números
de whatsapp estão identificados,
razão pela qual não deverá ser
difícil chegar até aos responsáveis.
Este é mais um episódio negativo a marcar os dias seguintes à
final da Taça da Liga entre o
Sporting e o SC Braga, depois
de na madrugada de sábado para
domingo o talho de Manuel Mota ter sido vandalizado.

SCB

Cenas lamentáveis continuam a marcar o pós-Taça da Liga
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“Temos de estar na plenitude máxima”
RICARDO SOARES antevê jogo difícil em Braga e refere que só um Gil Vicente na “plenitude das suas capacidades” pode almejar
somar pontos na 15.ª jornada da I Liga. Treinador gilista espera ainda aproveitar algum desgaste dos Guerreiros pós Taça da Liga.
GIL VICENTE
| Miguel Machado |

Sem vencer há três jogos no
campeonato, o Gil Vicente acredita que pode quebrar o jejum no
dérbi minhoto com o SC Braga,
mas o treinador Ricardo Soares
reconhece que só uns gilistas nas
suas plenas faculdades pode surpreender os Guerreiros.
“O Braga é uma das grandes
equipas do nosso campeonato,
das equipas mais organizadas e
com um modelo de jogo mais
vincado no futebol português.
Tem jogadores com muita qualidade. Sabemos que temos de estar na plenitude das capacidades
para trazer pontos de Braga, que
é o nosso objectivo”, referiu na
antevisão do jogo desta noite.

O treinador do Gil Vicente não
espera, por isso, facilidades no
Estádio Municipal de Braga, no
entanto, admite que os seus jogadores podem tirar dividendos
de algum possível desgaste dos
jogadores do SC Braga na ‘ressaca’ da final-four da Taça da Liga, embora reconheça, por outro
lado, que os bracarenses têm um
plantel “de qualidade e extenso”
e “já habituado” a jogos a cada
três dias, fruto da participação
na Liga Europa.
“Uma coisa é o Gil Vicente ter
um jogo de intensidade alta, com
120 minutos como fez com o Viseu para a Taça de Portugal e,
nem 72 horas depois jogar com
o Marítimo. Outra coisa é o Braga jogar de três em três dias.
Mas sim poderá existir aquele

GIL VICENTE

Ricardo Soares deseja somar pontos no dérbi desta noite com o SC Braga

cansaço habitual”, analisou.
Quanto à gestão da equipa gilista, que depois deste dérbi vai
deforntar o FC Porto, na próxima sexta-feira para a Taça de
Portugal, Ricardo Soares diz só
estar focado “jogo a jogo”.
Sobre o mercado de transferêmncias de Inverno, o treinador
do Gil Vicente admite chegada
de mais reforços neste período,
após entradas do guarda-redes
Beunardeau e do médio Pedrinho (ex-Riga da Letónia) que
ainda não pode jogar neste dérbi.
“A direcção sabe o que é preciso e tem feito um esforço. Ficarei feliz se vierem jogadores mas
se não vierem, cá estamos para
trabalhar. A equipa já é boa e dá
garantias para lutar pelo objectivo definido, a manutenção”.
Publicidade
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Sete jornadas não chegam
para avaliar um treinador
RUI ALMEIDA, ex-treinador do Gil Vicente que saiu à 7.ª jornada, defende
que é preciso “tempo” para se avaliar o desempenho de uma equipa-técnica.

TERTÚLIA

BRACARENSE
José Machado António Duarte Artur Correia

HOJE 19 às 20 horas
106.0 FM
DR

QUINTAS-FEIRAS

Rui Almeida, de 51 anos, deixou o comando do Gil Vicente com sete jornadas cumpridas na presente edição da I Liga portuguesa

Publicação no Jornal
Correio do Minho

FUTEBOL

SISTEMAS DE SEGURANÇA
Desde 1995

24 HORAS
AO SEU SERVIÇO
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| Redacção/Lusa |

Depois de trabalhar em França
entre 2015 e 2020, Rui Ameida,
técnico de 51 anos, assumiu o
comando técnico gilista no início da presente época e apresentou uma equipa que “queria dominar o jogo e criar muitas
dificuldades” aos adversários,
mas uma série de quatro derrotas
seguidas atirou os barcelenses
para o 17.º lugar, com cinco
pontos, e precipitou a sua saída,
oficializada em 11 de novembro.
“No futebol, é importante dar
um pouquinho de tempo. Não
são precisos sete anos para fazer
resultados, mas ninguém pode
somar conclusões à sétima jornada. Como treinador principal,
sempre que terminei épocas, ultrapassei largamente os objectivos dos clubes em que estive”,
assinala, em entrevista à Lusa.
Rui Almeida salienta, aliás,
que o Farense, treinado por Sérgio Vieira desde o início da temporada, foi último após várias
jornadas - da segunda à sexta,
bem como à oitava e à 12.ª -, antes de subir ao 16.º lugar que ho-

je ocupa, e reitera que a contratação de um técnico deve ser
olhada como uma aposta a “médio prazo”.
No período em que esteve em
Barcelos, o Gil Vicente foi uma
equipa com um “ADN bem definido” e reconhecido pela “opinião pública”, que se traduzia na
vontade de ter bola, para criar
“mais oportunidades de golo” e
“hipoteticamente marcar mais
golos”, acrescentou o treinador
natural de Lisboa.
Os galos tentaram exibir essa
vocação ofensiva nos sete jogos
sob o seu comando, apesar do
surto do novo coronavírus ter dificultado a preparação da época,
ao infetar 10 jogadores gilistas e
cinco elementos da equipa técnica e da estrutura do futebol, incluindo Rui Almeida, lembrou.
“Quase não tínhamos qualquer
tipo de relação com os jogadores, porque estávamos em sítios
diferentes. Há uma quebra de relações na equipa que são essenciais, relativamente ao dia a dia
de uma equipa principal”, descreveu, ao recordar a situação
que forçou o plantel a isolar-se e
a treinar à distância.

lll
Grato pelos três meses que
passou no Gil Vicente,
clube minhoto que o
“recebeu muito bem”
abrindo-lhe as portas
da I Liga como treinador
principal, Rui Almeida
salientou que o futebol
português se distingue pela
“capacidade tática e de
leitura de jogo dos
treinadores”, ao passo que
no francês, onde trabalhou
entre 2015 e 2020,
sobressaem a “força e a
velocidade” dos jogadores.
“Estamos a falar das ligas do
país campeão mundial em
título [França] e do campeão europeu em título
[Portugal]”, disse Rui
Almeida ele que no futebol
em França orientou equipas
como Bastia, na I Liga, e o
Red Star, Troyes e Caen,
na II Liga francesa.
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David Tavares vai deixar o clube
MÉDIO emprestado pelo Benfica está insatisfeito pela falta de oportunidades e chegou a desentender-se com o técnico Vasco Seabra, pelo que o processo do fim da cedência deve ser acelerado.
MOREIRENSE FC
| Ricardo Anselmo |

Estará por horas o fim da estadia
do médio de 21 anos David Tavares em Moreira de Cónegos. O
jogador está insatisfeito no Moreirense por considerar que não
tem tido o tempo de jogo de que
necessita para evoluir, pelo que
a rescisão do contrato de cedência entre o Benfica e o Moreirense já estaria a ser tratado.
Ainda assim, David Tavares teve um desentendimento com o
técnico Vasco Seabra na última
sexta-feira, num dos treinos que
anteceu a recepção de domingo
ao Portimonense.
De resto, o médio nem sequer
integrou a convocatória no duelo
com os algarvios, pelo que esse
desaguisado com o treinador deverá acelerar o processo de saída

de David Tavares, que quer jogar mais e deverá voltar a ser cedido na segunda metade da temporada, pois interessados não
faltam, sobretudo em Portugal.
No Moreirense, David Tavares
realizou um total de 14 jogos,
mas só por vez jogou os 90 minutos, na Taça de Portugal, frente ao Cova da Piedade (jogou 99
minutos).

lll
Jovem médio de 21 anos foi
utilizado em 14 jogos esta
época, mas só completou
90 minutos no jogo da Taça
de Portugal, com o Cova
da Piedade, numa partida
em que jogou durante
99 minutos.

MOREIRENSE FC

15.ª jornada
FC Porto vence em Faro;
Benfica cede empate
caseiro com o Nacional
No dia de ontem, o FC Porto venceu
por 1-0 na visita à casa do Farense.
Valeu, para os dragões, um golo solitário de Mehdi Taremi. Os portistas aproveitaram, assim, a escorreadela do Benfica, que horas antes
cedeu um empate em casa com o
Nacional a uma bola. Chiquinho
deu vantagem aos encarnados mas
Rochez empatou para os insulares
na segunda parte. Nos outros jogos
de ontem, o Belenenses SAD venceu o Tondela e o Santa Clara triunfou em Vila do Conde:
DOMINGO
Marítimo-Paços de Ferreira, 0-3
Moreirense-Portimonense, 2-2
Famalicão-Vitória SC, 0-1
ONTEM
Belenenses SAD-Tondela, 2-0
Rio Ave-Santa Clara, 1-2
Benfica-Nacional, 1-1
Farense-FC Porto, 0-1
HOJE
SC Braga-Gil Vicente (19.45 horas)
Boavista-Sporting (21.15 horas)

David Tavares não teve o tempo de jogo pretendido em Moreira de Cónegos
Publicidade
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Câmara de Guimarães apoia
clubes em 1,5 milhões de euros
NUMA ÉPOCA de grandes dificuldades, devido à pandemia, para a sustentabilidade das colectividades
do concelho, a autarquia vimaranense avançou com 1,5 milhões para apoiar investimentos vários.
§notas

DR

Avançado tem 27 anos

Subsídio de 270 mil
Vitória SC vai construir
um mini-estádio

Vitória SC

Sebastian Rincón
anuncia rescisão

O Vitória SC vai avançar com a
construção de um miniestádio
de futebol para servir o clube nas
suas várias actividades e equipas, contando com o apoio da
Câmara Municipal de 270 mil euros. Uma verba faseada em três
tranches até 2023.

AF Braga
GD Longos realiza
‘sonho’ de ter relvado
Com a atribuição de um subsídio
de 200 mil euros por parte da
Câmara Municipal de Guimarães
para a construção de um relvado
sintético, o Grupo Desportivo de
Longos não escondeu a sua satisfação por um desejo “de há
muitos anos”. Em declarações ao
Grupo Santiago, o presidente
Manuel Gonçalves avançou que
o clube pretendo iniciar as obras
até ao mês de Abril, de modo a
ter o recinto pronto para a próxima temporada 2021/2022.

Obras vão avançar
Panteras de Matamá
e Nespereira também
vão ter piso sintético
No seguimento da evolução natural dos clubes, os relvados sintéticos são condições mais atractivas para os jovens e para os
clubes promoverem os seus projectos desportivos. Outros dos
clubes vimaranenses que vão
já avançar com as obras para colocação de piso sintético, fruto
dos subsídios atribuídos pela
autarquia de Guimarães são
o Panterás de Matamá e da
ACRD Nespereira. Também em
declarações ao Grupo Santiago,
imprensa vimaranenses, os dirigentes adiantaram que a ideia é
terem os recintos a tempo de
iniciar a para a nova época.
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Câmara de Guimarães mantém aposta na vertente desportiva, com atribuição de mais 1,5 milhão de euros de apoio aos clubes

APOIOS AO DESPORTO
| Miguel Machado |

Com o desporto vimaranense a
viver um período delicado para
sobreviver durante esta fase da
pandemia da covid-19, numa situação que se arrasta desde Março do ano passado e ainda sem
fim à vista, a Câmara Municipal
de Guimarães decidiu avançar
com uma verba de 1,5 milhão de
euros para apoiar os clubes e
instituições desportivas vimaranenses neste ano 2021.
Desse valor, segundo explica a
autarquia em nota de imprensa,
468 mil euros são para o apoio à
formação, e 651 mil euros para
dotar os clubes de melhores condições desportivas”.
A reforçar a aposta na sustentabilidade das colectividades do
concelho, o vereador do Desporto, Ricardo Costa, afirma que o
Município de Guimarães não
podia ficar indiferente nesta fase
difícil da vida dos clubes.
“Mantemos este apoio a nível
financeiro para apoiar os clubes
num período delicado, devido à
situação de pandemia, mesmo
com a atividade suspensa. O
Município reconhece as dificul-

dades dos clubes e estes apoios
servem para prepararem a retoma da atividade desportiva dos
nossos jovens”, disse aos meios
de comunicação da câmara.
Segundo a mesma nota, foi
aprovado ainda um subsídio de
270 mil euros ao Vitória SC para
a edificação de um mini-estádio
de futebol, estando previsto que
a verba seja entregue em três
tranches anuais de 90 mil euros,
de 2021 até 2023.
O Município de Guimarães vai
apoiar ainda a construção de novos sintéticos para o GD Panteras de Matamá, GD Longos, Os
Sandinenses, a ACRD Nespereira e o Centro Desportivo de Pinheiro/Junta de Freguesia.
A lista de apoios atribuídos
à formação desportiva:
Vitória SC - 120.000 euros
Moreirense FC - 20.000
Xico Andebol - 17.500
Guimagym - 17.500
CART - 15.000
Piratas Creixomil - 15.000
CP Fermentões - 12.500
Guimarães Rugby - 12.500
Amigos Urgeses - 12.500
Brito SC - 12.500
CCD Ronfe - 12.500
AN Tabuadelo - 12.500

CSP Candoso - 12.500
Pevidém SC- 10.000
GDU Torcatense- 10.000
Sandinenses - 10.000
CD Ponte - 10.000
Candoso Santiago - 10.000
GRC Aldão - 10.000
UD Polvoreira - 10.000
Ases Sta Eufémia - 10.000
CC Taipas - 10.000
GD Selho - 10.000
Associação Juvenil de Karaté
Portugal - 7.500
Salgueiral - 7.500
UD Airão - 7.500
Academia de Patinagem- 6.000
ACR Lordelo - 6.000
JUNI - 5.000
Clube Ténis - 5.000
GTeam Football Club - 2.500
UCRD Guardizela - 2.500
CS Brito - 2.500
Ténis de Mesa Taipas - 2.500
KFT Guimarães - 2.500
GD Unidos do Cano - 2.000
Karaté Shotokan - 2.000
Atletismo das Taipas - 2.000
Clube Rope Skipping - 2.000
ACRD Nespereira - 2.000
ARCAP - 1.500
Clube Ténis Taipas - 1.000
Panteras Matamá - 1.000
CD Guimarães - 1.000
Prazins e Corvite - 1.000.

O avançado colombiano Sebastian Rincón, de 27 anos,
prepara-se para rescindir contrato com o Vitória SC. Jogador está há 10 meses sem
competir, depois de ter estado
emprestado aos argentinos do
Aldosivi. Em entrevista ao
portal Goalcaracol.com Rincón revelou: “Já assinei o
acordo, autentiquei-o e dei-o
ao meu representante”.
Rincón deixa ainda lamentos
pela sua situação: “o Vitória é
um grande clubes de Portugal
mas penso que não me deu as
oportunidades que pensei que
me ida dar. Penso que não me
valorizaram. Podia ter dado
muito mais do que mostrei,
mas não me deram possibilidade. Assim é o futebol”.
Rincón foi contratado na
época 2017/18, proveniente
do Tigre, da Argentina. Realizou 14 jogos pela equipa principal, onde marcou três golos.

Futebol internacional

FIFA lança base
de dados mundial
A FIFA lançou a primeira plataforma digital dedicada ao futebol profissional, que contém
dados e informações essenciais sobre jogadores, clubes,
transferências e grandes competições das 211 associações
membro. Base de dados armazena uma ampla gama de indicadores de desempenho, que
refletem a situação de clubes e
ligas em todo o mundo, com
uma visão geral detalhada de
mais de 130.000 futebolistas
do futebol masculino e feminino, assim como de 4.400 clubes profissionais.
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§voleibol

Miguel Ângelo junta-se a Vítor Hugo
na selecção para corrida ao ‘Europeu’

Jornada 7
VC Viana sofre derrota
em casa com Sporting

SC BRAGA/AAUM DÁ DOIS JOGADORES à turma das quinas que vai medir forças com a Polónia
em dois jogos de apuramento ao Campeonato da Europa de 2022.
FUTSAL
| Rui Serapicos |

O seleccionador nacional de
futsal, Jorge Braz, chamou
mais um jogador do SC Braga/
AAUM, Miguel Ângelo, para
integrar a convocatória tendo
em vista para os próximos encontros frente à Polónia, a contar
para a qualificação ao Europeu de 2022. O ala vai substituir
Bruno Coelho, dado pela Unidade de Saúde e Performance da
Federação Portuguesa de Futebol como indisponível.
Entre Portugal — que defende
o título de campeão da Europa e
mantém na equipa Ricardinho, o
melhor jogador do mundo — e
a Polónia, 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,
e o segundo está previsto para
dia 3 de Fevereiro, pelas 15 horas (16 horas locais) na Atlas
Arena, em Lodz.
Com 26 anos, Miguel Ângelo
fez a sua formação nos escalões
jovens do Boavista, e evoluiu
nos seniores do Sporting e do

FPF

O Voleibol Clube de Viana perdeu
(0-3) com o Sporting, em jogo da
7.ª jornada da Série dos Primeiros
do campeonato nacional de voleibol masculino de I Divisão.
O clube de Alvalade impôs desde o
início a sua superioridade em três
parciais, sendo nos dois últimos
que os alto-minhotos deram alguma resposta mas sem colocar em
causa a supremacia leonina (25-12,
25-18 e 25-19).
O Benfica venceu no recinto do
Castêlo da Maia (3-1). Foi o sexto
triunfo consecutivo das águias que
foram obrigadas a trabalho extra
depois da derrota no terceiro parcial (25-19, 25-18; 23-25; 27-25).
Com estes resultados, o VC Viana é
sétimo classificado com 3 pontos,
numa tabela em que o Benfica
segue isolado na liderança com 18
pontos.
Já o Sporting ascendeu ao segundo
lugar com 14 pontos, mais dois que
Fonte do Bastardo e Esmoriz, ambos com menos um jogo, sendo
que nesta jornada foi adiado o jogo
do Esmoriz na visita ao Caldas.
Na jornada 8, prevista para 30 de
Janeiro, disputam-se os seguintes
jogos:

Vítor Hugo e Miguel Ângelo, dois jogadores do SC Braga/AAUM na selecção nacional de futsal

Benfica antes de se transferir para o SC Braga/AAUM na presente temporada, durante a qual,
com a camisola arsenalista, já
participou em 20 jogos e assinou
10 golos.

§basquetebol
Venceram nos Açores o Boa Viagem por 75-61

Conquistadoras seguem na Taça
O Vitória SC garantiu o apuramento
para os quartos-de-final da Taça de
Portugal feminina, depois de bater
o Boa Viagem Angra Açores, do
Campeonato Nacional da 1.ª Divisão, por 75-61.
Após um primeiro quarto equilibrado (13-10 a favor das minhotas), o
Vitória disparou com parciais de 2912 e 23-16, pese a reacção das anfitriãs (parcial de 23-10).
Na formação da cidade-berço, que
obteve 13 triplos, destacaram-se
Sara Ressurreição (17 pontos), Bárbara Miranda (13), Grayson Bright
(12) e Barbara Souza (10).
As “conquistadoras” têm agora pela frente, na competição, a SIMECQ, da
Cruz Quebrada.

O ala já conta com 34 internacionalizações pela Selecção A,
tendo registado seis golos pela
equipa das Quinas.
A selecção nacional está desde
a noite do passado domingo, em

concentração em Oeiras, dividindo a preparação entre o Pavilhão dos Leões Porto Salvo e o
de Mafra.
O ‘Europeu’ de 2022 vai ter
lugar na Holanda.

8.ª jornada
Esmoriz-Benfica
Fonte do Bastardo - VC Viana
Castêlo da Maia - SC Caldas
Sporting - SC Espinho

Federação dá razão a protesto da equipa de Ovar

Vitória-Ovarense vai ser repetido
BASQUETEBOL
| Rui Serapicos |

O jogo de basquetebol disputado
a 9 de Janeiro, em Guimarães,
entre Vitória SC e Ovarense, a
contar para a 13.ª ronda da Liga,
vai ser repetido.
O Conselho de Disciplina da
Federação Portuguesa de Basquetebol deu razão ao clube de
Ovar, que protestou um erro no
marcador e optou pela anulação
desta partida e a repetição do encontro, numa data a definir. Isto
mesmo refere a turma de Ovar
na sua página de Facebook.
Após o encontro, que terminou
com o resultado 71-70, os varei-
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Vitorianos vão ter de se esforçar em novo jogo com Ovarense

ros queixaram-se de um lapso da
mesa, que assinalou a favor da
equipa da casa um lançamento

de 3 pontos, num lance em que
os árbitros tinham feito à mesa a
indicação de 2 pontos.
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§lutas amadoras

Mariana Machado e Paulo Rosário
precisam de marca para ‘Europeu’
ATLETAS DO SC BRAGA têm tempo mínimo para os 1500 metros - Mariana também para os 3000,
mas carecem de marca de confirmação. Para a obter têm prazo até 21 de Fevereiro.
ATLETISMO
| Rui Serapicos |

Mariana Machado, nos 1500 e
nos 3000 metros, e Paulo Rosário, nos 1500, são atletas do
Sporting Clube de Braga com
mínimos para os Campeonatos
da Europa de Pista Coberta, que
vão decorrer entre os dias 5 e 7
de Fevereiro em Torun, Polónia.
Portugal tem nesta altura 22
atletas com mínimos para participar naquela competição, mas a
sua presença ainda carece de
marca de confirmação, o que é o
caso dos dois bracarenses.
Segundo os critérios definidos
de selecção, que a Federação
Portuguesa de Atletismo tornou
públicos na semana passada,
vinte e dois atletas lusos garantiram as marcas de qualificação.
No entanto, são apenas seis os
que já cumpriram as marcas de
referência que asseguram entrada na competição. Os que ainda
não confirmaram presença em
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Paulo Rosário

Mariana Machado

Torun têm até 21 de Fevereiro
para carimbar o bilhete.
Auriol Dongmo, atleta lusa, de
origem camaronesa (peso) do
Sporting que em Dezembro até
já obteve mínimos para os Jogos
Olímpicos, ao lançar a 18,57
metros, sete centímetros acima
do mínimo pedido pela Federação Portuguesa de Atletismo para os Jogos, adiados para 2021
devido à pandemia de Covid-19,
considerada uma das melhores

lançadoras de peso a nível mundial, é uma das que tem abertas
as portas para o Europeu de Pista Coberta e mesmo a lusa que
apresenta melhores credenciais.
Outra em bom forma e já com
direito a ir competir à Polónia é
Rosalina Santos, também do
Sporting, que no Meeting Moniz
Pereira, disputado Jamor obteve
nada menos que a segunda melhor marca mundial do ano nos
de 60 metros – 7,30 segundos.

Este é o quarto melhor tempo
português de sempre, atrás de
Lucrécia Jardim (7,25), Lorene
Bazolo (7,27) e Severina Cravid
(7,30).
Com direito assegurado para
viajar aos Europeus estão ainda
Frederico Curvelo (60 metros),
Carlos Nascimento (60 metros),
Isaac Nader (800 metros) e Francisco Belo (peso). Isaac Nader
também nos 1.500 metros tem
mínimos. Com perspectivas de
confirmar estão Yazaldes Nascimento e Diogo Antunes (60 metros), Raidel Acea (400 metros),
Paulo Rosário (1.500 metros),
João Vítor Oliveira (60 metros
barreiras), Paulo Conceição (altura), Ivo Tavares (comprimento) e Pedro Pichardo e Nelson
Évora (triplo), Lorene Bazolo
(60 metros), Cátia Azevedo e
Vera Barbosa (400 metros),
Marta Pen (1.500 metros), Mariana Machado (1.500 e 3.000
metros), Patrícia Mamona e
Evelise Veiga (triplo).
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Grátis e online
SC Braga inicia aulas
de boxe e kickboxing
A secção de kickboxing, boxe e
muay thai do SC Braga vai iniciar
um projecto de aulas online, totalmente gratuitas, informa o
clube na sua página www.scbraga.pt.
“Num momento em que os treinos presenciais não são permitidos, esta é a solução ideal para
os Gverreiros continuarem a praticar desporto em segurança”, como pode ler-se naquela publicação da colectividade arsenalista.
As aulas de boxe irão decorrer
nas segundas, quartas e sextas,
enquanto que as aulas de kickBoxing/muay thai serão marcadas para as terças e quintas.
Para efectuar a inscrição nas aulas, é necessário entrar em contacto com os responsáveis da
secção através do seguinte contacto telefónico: 919326619.

Protocolo com IPDJ, Federação e Clube Náutico

Câmara de Ponte de Lima aprova
Museu Português da Canoagem
CANOAGEM
| Redacção |

A Câmara Municipal de Ponte
de Lima, aprovou na reunião de
11 de Janeiro a constituição do
Museu Português da Canoagem,
através da celebração de um protocolo entre o Município, o Instituto Português do Desporto e
Juventude, a Federação Portuguesa de Canoagem e o Clube
Náutico de Ponte de Lima.
“Considerando a importância
da protecção e valorização do
património e da história da canoagem em Portugal, sejam eles
de cariz material ou imaterial, e
a sua promoção, nas mais diversas vertentes, mostra-se funda-

mental criar referências locais e
mesmo nacionais de forma a
protegê-los, investigá-los e divulgá-los através de um projecto
expositivo até à data inexistente
em Portugal”, refere na sua página da internet.
A canoagem, “enquanto actividade que dá origem a uma série
de importantes dinâmicas sociais, culturais e económicas, assume em Portugal, com destaque no presente contexto ao
concelho de Ponte de Lima, um
papel relevante de forte identidade, qualidade e atractividade
que tem promovido o aumento
do número de desportistas, turistas e visitantes, com claros benefícios ao nível do desenvolvi-

mento sustentável de toda a região”, refere a mesma publicação.
Por outro lado, acrescenta
existe uma aposta clara, decisiva
e contínua, para que este território seja, cada vez mais, reconhecido nacional e internacionalmente pelos elevados índices de
qualidade ao nível da canoagem.
As infraestruturas e equipamentos criados permitem neste
momento promover a modalidade e identificar fortes dinâmicas
existentes, afirmando a determinação no alcance daquele objectivo - prossegue.
Neste contexto, acresce ainda a
relevância que o Clube Náutico
de Ponte de Lima assume, desde
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Centro de treinos do Clube Náutico de Ponte de Lima

há longa data, na promoção e desenvolvimento da canoagem e o
papel preponderante na vida
desportiva dos jovens, com resultados inigualáveis alcançados
a nível mundial pelos seus atletas de alta competição, contri-

buindo, por isso, e na circunstância da cooperação com as entidades que tutelam e promovem
o desporto e a prática da canoagem, para o êxito e alcance da
estratégia para a modalidade em
Portugal.
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Opinião
Opinião

JORGE CRUZ Jornalista (o autor escreve em total desacordo e intencional desrespeito pelo dito Acordo
Ortográfico, declarando-se objector do mesmo).

No rescaldo das presidenciais
S

em surpresas, Marcelo Rebelo de
Sousa venceu as eleições presidenciais do passado domingo, embora sem conseguir aproximar-se dos números obtidos por Mário Soares em 1991.
Ou seja, de nada serviu a Marcelo a “ajuda” que António Costa lhe ofereceu de
bandeja, primeiro ao lançar/apoiar a sua
candidatura, depois ao “confinar” o Partido Socialista, impedindo-o de apoiar um
candidato das suas fileiras ou, no mínimo,
da sua área política.
Engrosso o grupo, que creio ter um crescimento exponencial, daqueles que pensam que o secretário-geral do PS se vai
arrepender desta manobra, deste jogo tacticista que colocou o partido como mero
observador numa eleição de tamanha relevância quanto esta para a presidência da
República. Mas essas serão contas de outro rosário que a seu tempo será desfiado.
Não tenhamos quaisquer dúvidas quanto
a isso. A espera pode ser mais ou menos
longa, mas é óbvio que mais tarde ou
mais cedo a reorganização interna do
PSD vai acontecer. E nessa altura, quando
tal ocorrer, cá estaremos para ver os reflexos que a mesma terá na vida política nacional…
Mas voltando ao acto eleitoral para o
mais alto magistrado da nação, convém
lembrar que a desvalorização das eleições
presidenciais por parte de António Costa
serviu justamente os interesses do candidato Marcelo Rebelo de Sousa. E beneficiou porque, como Marcelo bem sabia e
Costa não podia ignorar, se tornava óbvio
que, com o maior partido português fora
da contenda eleitoral, os militantes socialistas iriam dividir-se pelas candidaturas
existentes, como de facto veio a acontecer.
Claro que a ausência de um concorrente
forte, como seria um candidato apoiado
pelo partido que neste momento recolhe o
apoio de um largo conjunto de portugueses, como comprovam as sondagens mais
recentes, poderia abrir o caminho a Marcelo para uma votação maciça, um sufrá-

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

gio que ultrapassasse os números que
Mário Soares obteve em 1991. Porém,
contra as suas expectativas, esse resultado
eleitoral acabou por não se confirmar.
Venceu claramente, mas não cumpriu o
sonho que perseguia…
Os resultados foram os que se viram. E
na sua análise, não há que ter medo das
palavras. A esquerda, no seu todo, teve
uma pesada derrota. E os culpados, que
sempre os há, embora por vezes não o assumam, têm rosto e nome. Neste caso, o
principal é, obviamente, António Costa.
Mas não é o único.
Os socialistas que tiveram a oportunidade de ouvir e ver, no domingo à noite, a
intervenção televisiva de Carlos César a
comentar os resultados eleitorais devem

ter ficado chocados. E envergonhadíssimos de militarem num partido que tem tal
personagem como presidente.
A declaração pública do presidente do
PS, manifestando orgulho pelo resultado
eleitoral obtido pelo antigo líder do PSD,
ficará certamente para a história como um
dos momentos mais tristes do partido. E
será uma recordação pesarosa para os militantes porque foi uma intervenção que
culminou e, de alguma forma, ainda tentou branquear, um processo eleitoral pessimamente conduzido no qual o PS não
esteve à altura do momento, não esteve à
altura do país.
A opção por desertar das presidenciais, a
escolha de não querer um candidato da
sua área política, foi péssima tendo em
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conta, nomeadamente, a relevância do
partido no país. O facto de ser previsível
o crescimento da extrema-direita, eventualidade que aconselharia um maior
combate político no terreno, revelava-se
também um importante factor a ter em
conta. Mas o PS acabou por subestimar
tudo isso e, assim, com a sua deserção do
combate político, deu um contributo de
peso para fragilizar a esquerda e para a
sua estrondosa derrota.
Resta-nos agora a esperança de que o
governo possa melhorar rapidamente as
condições de vida de uma boa parte dos
cerca de 12 por cento dos eleitores que,
por estarem descontentes, foram engrossar, acredito que circunstancialmente, a
base de apoio do candidato da extremadireita. Creio que essa é uma tarefa urgente em que todos nos devemos empenhar activamente, cabendo naturalmente
ao governo as maiores responsabilidades.
Todos sabemos, e quem desconhecia teve oportunidade de verificar na recente
campanha eleitoral, quão diverso é o
comportamento das massas agregadas
quando comparado com a conduta individual de cada um. As desigualdades sociais e o fosso entre governados e governantes são ingredientes de um caldo que
alimenta a frustração das populações. E é
esse desencanto, essa desilusão, que sustenta uma extrema-direita racista e xenófoba, a qual, através de discursos inflamados de alegados “salvadores da pátria”,
potencia o descontentamento e, frequentemente, agita o fantasma da desordem e
da violência.
O aviso foi dado nas urnas. Claramente.
Se não forem tomadas as medidas que a
situação impõe, então os democratas vão
ter um problema político muito sério a
curto prazo. E, mais grave ainda, a eventual inércia dos governantes no sentido de
corrigir as assimetrias que existem, designadamente no plano social, poderá conduzir o país a tempos de grande turbulência, que ninguém deseja.
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Opinião
CRISTINA PALHARES Delegação de Braga da ANEIS (Associação Nacional para o Estudo e Intervenção

Escreve quem sabe

na Sobredotação)

“10 palavras no caminho? Apanho todas.
Um dia construo uma ponte.” HUMOR

S

erendipidade, Espanto, Otimismo, Resiliência, Humor, Liderança, Talento,
Conhecimento, Excelência e Felicidade. As 10 palavras desta caminhada que partilho neste espaço, durante 10 meses. Nos meses
anteriores,
SERENDIPIDADE,
ESPANTO, OTIMISMO, RESILIÊNCIA.
Hoje: HUMOR. Pensei várias vezes, nestes últimos dias, se deveria ou não omitir esta palavra e passar à frente, a outra. Como falar, escrever e até mesmo pensar em HUMOR
quando o país (e o mundo) está mergulhado
nesta odiosa pandemia? Como falar de HUMOR quando só apetece chorar, chorar pelos
que partem e acima de tudo por aqueles que
todos os dias trabalham para cuidar e salvar
vidas? Como falar de HUMOR quando as nossas escolas mais uma vez interrompem as suas
atividades letivas presenciais confinando as
nossas crianças a quatro paredes? pois… mais
valia desistir desta palavra e passá-la à frente.
Até que me recordei de um dos maiores filmes
do cinema, tão conhecido por todos. A Vida É
Bela, um filme italiano de 1997, uma comédia
dramática de Roberto Benigni, dele e com ele,
que se passa durante a II Guerra Mundial: com
muita inteligência e bom humor Guido (Ro-

berto Benigni) leva o seu filho a acreditar que
estão num jogo, protegendo-o assim do horror
do campo de concentração onde estavam. Na
altura, a utilização da comédia para abordar
este tema de guerra foi alvo de duras críticas,
que rapidamente se esbateram fazendo deste
filme um grande sucesso. E por isso… aqui está. HUMOR… o humor em educação… o
HUMOR na sala de aula… o HUMOR contigo… o HUMOR comigo. Em 2008, na Universidade Aberta, Handerson Engrácio no seu
trabalho de mestrado “O Humor em Educação” apresenta uma investigação que confirma
que o uso do humor é uma forma de incentivar
a criatividade, o envolvimento na aprendizagem e a boa relação entre professor e aluno.
Os resultados e dados que observaram levouos a considerar a relação humor-educação como sendo útil ao nível do interesse, motivação
e classificações em exames. O ambiente na sala de aula é de suma importância para a qualidade das aulas e o professor deve ter a sensibilidade para garantir que esse ambiente seja
produtivo e agradável. Usar o humor é um dos
instrumentos que pode ajudar a que isso aconteça. Fazer rir é meio caminho andado. Como?
Citando Morrison, Engrácio refere que o hu-

mor implica em muitos casos, jogos de palavras, imagens surpreendentes e incongruentes,
a capacidade de criar e se desviar do pensamento padrão. Ora, esta característica é precisamente a característica principal da criatividade. “O humor e a criatividade são grandes
companheiros. O humor aumenta o potencial
do pensamento divergente e a habilidade de
resolver problemas complexos. Ligando áreas
que anteriormente não estavam ligadas no cérebro, o humor forja novas associações envolvendo conceitos existentes”. Então, para lá das
capacidades comunicativas inerentes ao professor, podemos acrescentar um novo passo:
ensinar com HUMOR. Sim… mesmo em tempo de pandemia! Mesmo dentro ou fora da sala, presencial ou virtualmente. Num outro estudo alargado, dois grupos de alunos foram
sujeitos a duas abordagens diferentes: um grupo em que as matérias foram ensinadas com
recurso a linguagem e exemplos “sérios” e o
outro, a mesma matéria, mas com recurso a
exemplos e intervenções humorísticas. Mostrando pequenos cartoons, ou contando histórias engraçadas sobre os temas a abordar, o
professor reforça seguidamente os conceitos
que estão ligados àqueles episódios. Os resul-

tados do grupo em que o humor foi usado na
explicação da matéria foram mais elevados do
que os resultados do grupo de controlo. O autor do estudo acredita que isso aconteceu porque o humor não foi somente usado por si só,
nem como forma de melhorar o ambiente na
sala de aula, mas como ilustração e exemplificação dos conceitos a ensinar. Este condicionamento fez com que os alunos compreendessem e memorizassem melhor. Condicionar o
comportamento pela negativa, como obrigar
os estudantes a escrever 100 vezes “não voltarei a fazer barulho” nem sempre tem efeitos
positivos, mas tem sido constantemente usado.
Infelizmente, e porque sempre associamos a
educação a um assunto muito sério (a que eu
não retiro nem um pingo de seriedade) os professores esqueceram-se de sorrir, e, mais ainda, de fazer sorrir. Sorrir também se ensina…
também se aprende. Como? Fácil. (Aliás, como muita coisa em educação). Fazendo! Neste
caso… sorrindo! Rir é contagiante. Quando
vemos ou ouvimos alguém a rir, rimos também. A afabilidade que o riso provoca aproxima-nos dos outros seres humanos e faz-nos
sentir integrados nos grupos, como diz Engrácio. E como sorrir e rir são também o resultado do uso do HUMOR, sorria e ria com os
seus alunos, dentro e fora da sala de aula, nos
tempos bons, mas sim, e acima de tudo, nos
tempos maus: como este! Ah… e já agora,
SORRIA: alguém pode estar a olhar para si e
vai sorrir para si também.

A pandemia está a alterar negativamente a nossa mente – como combater?

P

rovavelmente, no decurso
do último ano, o seu cérebro já sofreu alterações, independentemente de ter, ou não,
contraído COVID-19. É conhecido
que o vírus pode causar distintas
problemáticas neurológicas, assim
como depressão, stress e ansiedade, onde a preocupação e isolamento subsequentes possuem um papel
fulcral nas alterações químicas cerebrais, podendo originar, por
exemplo, perturbações de humor.
Posto isto, como podemos superar as alterações mentais associadas à pandemia?
Como já é conhecido, a infeção
possui inúmeros sintomas físicos e
psicológicos, sendo os mais comuns febre, dores corporais, fadiga, tosse, perda de paladar e olfato,
problemas atencionais e de memória.

A vantagem do nosso cérebro é
que este possui uma competência
chamada plasticidade cerebral, que
se resume a uma capacidade de
compensar e/ou reverter danos causados, como os produzidos por depressões ou perdas de memória.
Exercícios de atenção plena
(Mindfulness) – um estado mental
que se caracteriza pela autorregulação da atenção para a experiência
presente – são imensamente úteis
contra o stress e ansiedade, com
evidência comprovada das alterações funcionais benéficas no nosso
cérebro, como um aumento da densidade da massa cinzenta (tecido
que contém a maioria dos corpos
celulares do cérebro e um componente-chave do sistema nervoso
central).
Num outro ponto, a estimulação
cognitiva gamificada – do inglês

RICARDO PINTO

Neuropsicólogo e Psicólogo Clínico

Voz à saúde

gamification, que é o uso de mecânicas e características de jogos para
ajustar, motivar comportamentos e
facilitar a aprendizagem de pessoas
em situações reais, tornando conteúdos densos em materiais mais
acessíveis – auxilia em funções

cognitivas como a memória, melhora a atenção e aumenta a motivação. Para pessoas que apresentam sintomas persistentes ou
graves de saúde mental, aconselhase requerer uma avaliação clínica
por parte de um profissional indicado, existindo tratamentos farmacológicos e psicológicos disponíveis, como antidepressivos e
psicoterapia.
Uma vez que diversos países ainda se encontram em confinamento,
como o nosso de momento e o
acesso à saúde encontra-se cada
vez mais comprometido, existem
mecanismos na atualidade, como
aplicações móveis (apps) que podem ser adotados e integrados no
nosso dia-a-dia, com alta componente promissora. Como exemplo,
smartphones e smartwatches já
possuem aplicações que monitori-

zam a frequência cardíaca ou os padrões de sono, notificando a pessoa
quando esta necessita de exercitar,
sono extra ou estratégias para uma
noite mais recuperadora e até quando poderia beneficiar de atividades
como meditação, que auxilia e
combate estados de stress e ansiedade.
Concluindo, as técnicas descritas
são benéficas a todas as pessoas,
com elevado auxílio no treino da
resiliência cognitiva e promovendo
uma boa saúde mental. Pode ser
imprescindível a busca de atendimento psicológico e/ou psiquiátrico on-line para avaliação, diagnóstico e orientação. A intervenção
precoce é importante para mitigar o
sofrimento e prevenir o desenvolvimento de perturbações.
Lembre-se, cuide de Si! Cuide da
Sua saúde!
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Ricardo Rio disse estar contra Parlamento Europeu aprovou
aprovação da lei da eutanásia relatório para explorar mares
MANIFESTO contou com a assinatura de vários autarcas
e opõe-se “a uma lei que permita a eutanásia”.

EUROPA
| Redacção |

BRAGA
| Redacção/Lusa |

O presidente da Câmara Municipal de
Braga, Ricardo Rio, subscreveu um manifesto contra a aprovação da eutanásia, que
deve ser votada na Assembleia da República na próxima sexta-feira.
O manifesto conta, também, com as assinaturas dos autarcas do Porto (Rui Moreira), de Cascais (Carlos Carreira), de Viseu (Almeida Henriques) e de Paços de
Ferreira (Humberto Brito).
Os autarcas defendem uma “reconsideração sobre tão fracturante matéria” e
opõem-se a “uma lei que permita a eutanásia”, pelo que isso significa destruir “a
política de solidariedade intergeracional
que conduz a “uma negligência social que
ninguém aproveita”.
Esta iniciativa surgiu através do movimento da iniciativa popular de referendo,
que foi chumbado no parlamento em Outubro do ano passado.
Em 21 de Janeiro, a lei da morte medicamente assistida foi aprovada, na especialidade, na comissão de Assuntos Constitucionais, com os votos favoráveis do PS,
BE e PAN, o voto contra do CDS-PP e
PCP e abstenção do PSD.
Apesar de votar contra a lei, a bancada
do CDS só aprovou os artigos que garantem o direito à objecção de consciência e
sobre os cuidados paliativos.
O trabalho na especialidade resultou em
alterações pontuais, como detalhar me-

DR

Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga

lhor as condições em que a morte medicamente assistida não é punida. “Considerase eutanásia não punível a antecipação da
morte por decisão da própria pessoa,
maior, em situação de sofrimento extremo, com lesão definitiva, de gravidade
extrema, de acordo com o consenso científico, ou doença incurável e fatal, quando
praticada ou ajudada por profissionais de
saúde", de acordo com a redação final
aprovada. A votação final global do diploma, deverá ser feita na próxima reunião
plenária, agendada para sexta-feira.

O Parlamento Europeu aprovou o relatório sobre medidas para as pescas, defendido por Isabel Estrada Carvalhais, relatora
pelo grupo dos socialistas e democratas
europeus.
O documento mereceu 362 votos a favor ,
248 contra e 71 abstenções.
“É um relatório equilibrado que contribui
para melhorar a sustentabilidade da exploração dos mares”, considerou Isabel
Estrada Carvalhais,
O relatório tem como finalidade encontrar
soluções que permitam a plena recuperação dos recursos pesqueiros explorados
no mar europeu, através da melhoria da
aplicação de algumas medidas já definidas na Política Comum das Pescas (PCP).
A deputada portuguesa desafiou a Comissão, os Estados-Membros e a comunidade
científica a “encontrar um modelo científico que melhor se adapte à gestão e exploração de pescarias multiespecíficas”,
considerando-o um “desenvolvimento
importante, que poderá contribuir para a
exploração mais sustentável dos recursos
pesqueiros, com ganhos ambientais, sociais e económicos para as pescas”.
Um dos temas centrais do relatório é a
questão da governação das Áreas Marinhas Protegidas (AMP). Neste sentido,
Isabel Estrada Carvalhais defendeu que
desde o início do estabelecimento de
qualquer AMP, “a pesca profissional, mas
também a pesca recreativa, os sectores de
actividade comercial e lúdica, as populações que habitam próximo destas áreas,

DR

Isabel Estrada Carvalhais

devem estar todas envolvidas no processo. As AMP não são incompatíveis com
actividades de pesca mais selectivas e
com menos impactos negativos no ambiente ou nos recursos existentes”.
A eurodeputada recomendou ainda o estabelecimento de objectivos ambiciosos para a percentagem de áreas marinhas a serem protegidas, “tal como proposto na
Estratégia da Biodiversidade para 2030”.
Os relatórios de iniciativa são um contributo do Parlamento Europeu para que a
Comissão Europeia analise e prepare propostas legislativas que alterarem situações que se pretendem regular. Estes relatórios, propostos por deputados, fora do
âmbito do normal processo legislativo,
apresentam propostas e posições comuns
do Parlamento à Comissão Europeia, para
assuntos identificados como prioridade
para futuras medidas legislativas.

Nutrição e a Psicologia

Canal Famalicão Sénior
transmite Hora do Conhecimento
FAMALICÃO
| Redacção |

O canal do ‘Youtube’ Famalicão Sénior
transmite hoje, pela primeira vez, a ‘Hora
do Conhecimento’. O programa é apresentado todas as terças-feiras, pelas 11
horas no canal do municipio de Famalicão e vai apresentar uma abordagem multidisciplinar de assuntos relacionados
com a nutrição e a Psicologia. Os conteúdos têm o formato de debates e conferências. O tema deste primeiro programa é o
Parque da Devesa.
O canal Famalicão Sénior começou nos
primeiros dias do passado mês de Dezem-

bro e já conta com várias centenas de visualizações em cada programa.
Especialmente dirigido aos seniores do
concelho, o canal é uma ferramenta de comunicação que tem como objectivo manter os seniores activos, informados e próximos da comunidade, especialmente
durante este período de confinamento social. Paulo Cunha, presidente da Câmara
de Famalicão considera que o canal “é
precisamente para evitar esse isolamento
e quebrar o sedentarismo que decidimos
criar este canal, acessível através da internet, com uma programação constante dedicada ao desporto, à cultura e ao conhecimento”.

DR

Hora do Conhecimento é transmitido hoje no canal do ‘Youtube’ Famalicão Sénior
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9 Junto ao Hospital
Braga
9 3 Pisos
9 Logradouro com j
alpendre;

9 Garagem Fechada
9 Cozinha Equipada

Ru Magalhães
Rui
www.florestaimobiliaria.pt
Rua do Taxa nº5 ʹ S. Vitor
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ID:124391022-76 -

109.000 €

C.E.:(D) T2 em S. Vítor. Muito bem localizado, junto
de todos os serviços. Recentemente remodelado, com
canalização nova, caixilharia nova com corte térmico,
porta de segurança, totalmente mobilado e equipado,
ar condicionado na sala, elevador e garagem individual.

ID:124391005-544 -

70.000 €

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

ID:124391038-32 -

144.900 €

C.E.:(C) Apartamento T3 em Lamaçães, junto ao
Minho Center, com elevador, garagem individual, suite,
banheira de hidromassagem, cozinha mobilada e
equipada.

ID:124391030-27 -

139.000 €

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

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

EMPREGADA DOMESTICA INTERNA
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.

Tlm. 968 651 479

Correio

do Minho.pt
Faça a sua assinatura
Nome
Morada
Localidade
C. Postal
E-mail
Tlf./Tlm.
N.º Contribuinte
Junto envio o cheque n.º .................................................................................,
sobre o Banco...................................................................................................

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

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

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

CASA DE
ACOLHIMENTO
SÉNIOR
Acolhe idosa/o ou casal.
Excelentes condições.
Tel. 938 530 248

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

COMPRE O SEU
AUTOMÓVEL
NOS STANDS

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

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

€270
Favor ligar ao 927 562 704

COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS

T0 69 000 €

MORADIA INDIVIDUAL EM PALMEIRA
115.000 €
Construção a iniciar em Gualtar
www.nortinveste.com
Telem. 919 778 225

Nortinloc

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

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

ARRENDA-S

E

LOJA em Maximinos na Praceta Escola
do Magistério c/ 100m2, licença para
estabelecimento comercial ou similares
de hotelaria
Marque já a sua visita!! 250,00€

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

CITROËN Ë-BERLINGO VAN

UM ELÉCTRICO PARA
PROFISSIONAIS
A Citroën apresenta o ë-Berlingo Van, a versão eléctrica do
seu veículo comercial ligeiro, que tem chegada prevista aos
Concessionários da marca no segundo semestre de 2021.
O ë-Berlingo Van oferece uma resposta às necessidades quotidianas dos profissionais, oferecendo uma grande liberdade de acção, em áreas urbanas e também nas
rurais, graças a uma autonomia máxima de 275 km. Com as vantagens da condução eléctrica, o ë-Berlingo Van não faz qualquer cedência nas qualidades lendárias
do Berlingo, propondo sempre duas configurações de carroçaria, um volume útil
máximo de 4,4 m3, uma capacidade de carga de referência no segmento e toda a
modularidade da cabina Extenso®.
Conectada através das aplicações ‘MyCitroën’, que permite uma gestão remota
da carga da bateria, e de ‘Free2Move’, que garante o acesso a mais de 220.000 estações de carregamento na Europa, o ë-Berlingo Van conta ainda, em opção, com
novas tecnologias, como o sistema head-up display, em estreia na categoria, ou um
cluster de 10 polegadas com uma nova configuração digital e alta definição.

DR

As reconhecidas capacidade e modularidade do Berlingo Van agora complementadas pela electrificação

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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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

MUSTANG CABRIO ECOBOOST 55
ANOS 2020– 59.900,00€
KMZERO 7 ANOS GARANTIA

30
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Palavras Cruzadas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
RTP 1
05:59
06:30
10:00
13:00
14:15
14:53
15:43
17:30
19:13
19:59
21:01
22:06
00:05
01:04
02:42
03:03

RTP 2

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Príncipes do Nada
Filha da Lei
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
Joker
É Ou Não É? O Grande Debate
Era Uma Vez no Iraque
Vénus de Vison
Europa Minha
O Sábio

18:28
18:42
19:06
19:29
19:54
20:18
20:31
20:36
21:30
22:05
22:52
23:20
00:37
01:06
01:53
02:54
03:22
05:46
06:32

Grizzy o os Lemingues
Boss Baby
O Meu Cavaleiro e Eu
Bell e Sebastião
Max & Maestro
Conta um Conto
Banda Zig Zag
Cidades Secretas
Jornal 2
Cobra
Nada Será Como Dante
O Último Arqueiro
Eurodeputados
5 Quartos
Sociedade Civil
E2 - Escola Superior
Euronews
Lusitana Paixão
Repórter África - 2.ª Edição

SIC
05:35
06:00
08:30
10:10
13:00
14:55
16:10
18:05
19:20
19:57
21:45
22:35
23:20
00:10
01:10
02:55

TVI
Camilo, O Presidente
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Júlia
Viver a Vida
Êta Mundo Bom!
Jornal da Noite
Amor, Amor
Terra Brava
Golpe de Sorte
Totalmente Demais
Passadeira Vermelha
Linha Aberta

05:45
06:00
06:30
10:12
13:00
14:50
16:12
18:10
19:00
19:57
21:50
00:00
02:35
03:18

Os Batanetes
George, o Curioso
Diário da Manhã
Dois às 10
Jornal da Uma
Destinos Cruzados
Goucha
Big Brother - Duplo Impacto
Big Brother - Duplo Impacto
Diário
Jornal das 8
Bem Me Quer
Big Brother - Duplo Impacto
Extra
Urgências de Chicago
Santa Bárbara

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

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Sudoku
9

2

labhilariolima@mail.telepac.pt

6 4

AMARES
MERCADO T. 253 377 760

CABECEIRAS DE BASTO
MOUTINHO T. 253 662 247

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

R. do Mercado Municipal

Largo da Boavista

Avenida Barjona de Freitas, 147

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
OLIVEIRA T. 253 802 420

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
CAMPANTE T. 253 481 272

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

R. Dr. Abílio Torres, 1168

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

FAFE
FERNANDES CASTRO T. 253 599 273

ARCOS DE VALDEVEZ
TORRES T. 258 529 150

PONTE DE LIMA
DONA TERESA T. 258 947 180

R. Gen. Humberto Delgado ,107

Av. Dr. Jose Osvaldo Laranjeira Rod Gomes

R. do Sobral, 7

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CENTRAL T. 252 323 214

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

VIANA CASTELO
SÃO BENTO T. 258 817 603

Praça Dona Maria II, 1406

R. da Corredoura, 50

Av. Dom Afonso III, 434

GUIMARÃES
VITÓRIA T. 253 517 180

MELGAÇO
ST. BÁRBARA T. 258 514 090

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

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

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

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

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

Guimarães Shopping-loja 101/2

R. Dr. Joaquim Carlos Cunha Cerqueira, 103

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

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

4

5

8

1
7 2

8 1

3

1 2
4

3
5 4

1

FARMÁCIAS

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 94

9

7

3
1

6

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

antenaminho.pt

106.0 FM
PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - mudar; picar. 2 - amarelo; aca. 3 - madama; anel. 4 - ada; arena. 5 - ou; atabucar.
6 - re; ata; ar. 7 - paradela; al. 8 - irado; amo. 9 - ledo; adorar. 10 - imo; piorara. 11 - massa; salas.
Verticais: 1 – mamão; pilim. 2 - uma; urarema. 3 - dada; erados. 4 - arada; ado. 5 - rematado; pa.
6 - la; ate; ai. 7 - po; abalados. 8 - aru; amora. 9 - caneca; oral. 10 - acenara; ara. 11 - ralar; liras.
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BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

Insólitos

JOGOS
Segunda 25/01/21

Sorteio 04/2021

Disseram-lhe que não podia ser médica por ser “bonita demais”
Uma médica gravou um vídeo para o Instagram onde divulga as várias razões que já lhe deram para
não exercer esta profissão. De entre motivos como notas finais de curso ou o facto de ser mulher a
‘obrigar’ a casar e cuidar da família antes da carreira, o que mais chamou a atenção dos internautas foi
o facto de lhe terem dito que era ‘bonita demais’ para ser médica. “Demasiado bonita. Usa a aparência
para ganhar a vida e não o cérebro”, disseram à médica norte-americana Medina Culver, de 30 anos.
A profissional de saúde deixou ainda um incentivo aos internautas na legenda do vídeo: “Acreditem
em vocês. Acreditem nos vossos sonhos. Acreditem na vossa jornada”.
A médica soma quase 44 mil seguidores no Instagram e a publicação conta já mais de 8.500 gostos.

Mulher acredita ter sido assaltada por ser “atraente”
Uma jovem norte-americana de 26 anos afirma ter sido assaltada à mão armada por ser demasiado
‘atraente’, revela o jornal britânico Daily Star. Tudo aconteceu na altura do Halloween. Whitney Paige,
de 26 anos, estava numa bomba de gasolina em Las Vegas, vestida de catwoman. Três homens
convidaram-na para entrar no veículo, o que recusou. Posteriormente, enquanto esperava por um
Uber, um desses homens apontou-lhe uma arma e roubou-lhe a mala. O assalto acabou por render aos
ladrões mais de 800 euros. Através das imagens de videovigilância, Whitney conseguiu identificar os
ladrões e, no dia seguinte, a polícia conseguiu recuperar os seus pertences. “Muitas vezes fico sozinha
quando viajo e isso faz de mim um alvo. Também sou atraente e isso não ajuda porque recebo muita
atenção do público”, explica a mulher ao jornal.

Alexa
Dellanos
Alexa causou um
alvoroço nas redes
sociais, logo pelas
primeiras horas
da manhã. A jovem
modelo partilhou a
foto onde aparece
com um biquini
bastante reduzido
e em apenas 3 horas
já mais de 86 mil fãs
tinham reagido
à publicação.

12 619
2.º Prémio 64 849
3.º Prémio 04 308
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
2.º Prémio 93 307
3.º Prémio 84 457
4.º Prémio 14 252
Terminação 8
Série sorteada 4.ª
1.º Prémio

Sexta 22/01/21

Sorteio 07/2021

8 16 42 44 47
*6 *7

Sorteio 04/2021

JFN 00304
Sábado 23/01/21

Sorteio 07/2021

33 43 44 47 49
+11

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: A Morte, que significa
Renovação.
Amor: Atenção ao amor à primeira
vista. Abra bem os olhos.
Saúde: Abrande o ritmo. Durma
pelo menos 8 horas por noite.
Dinheiro: A fase é de renovação. Se
desejar pode procurar outro
trabalho.
Números da Sorte: 9, 11, 20, 24,
29, 37

Balança
Carta do Dia: Ás de Paus, que
significa Energia, Iniciativa.
Amor: Os momentos de
romantismo estão em alta.
Surpreenda o seu par.
Saúde: Estará com muita energia.
Use-a para fazer algum exercício.
Dinheiro: Evite fazer investimentos.
O momento não é oportuno.
Números da Sorte: 1, 18, 21, 24,
32, 43

Touro
Carta do Dia: Os Enamorados, que
significa Escolha.
Amor:
Amor: A harmonia reinará no seu
lar. Aproveite para fortalecer a
relação.
Saúde: Sem preocupações. Para
continuar assim alimente-se bem.
Dinheiro: No trabalho poderá ser
confrontada com uma escolha.
Força!
Números da Sorte: 1, 8, 17, 19, 25,
32

Escorpião
Carta do Dia: 9 de Paus, que
significa Força na Adversidade.
Amor: Aproveite o tempo livre para
se entregar de corpo e alma ao seu
amor.
Saúde: Para as pedras nos rins
tome chá de salsa.
Dinheiro: Uma fase de muito
trabalho espera por si. Terá força
para superar tudo.
Números da Sorte: 8, 16, 21, 28,
39, 45

Gémeos
Carta do Dia: O Dependurado, que
significa Sacrifício.
Amor: Dê mais atenção à família.
Saúde: Controle o stress. Dediquese a uma atividade de que goste.
Dinheiro: Aprenda a gerir bem os
seus investimentos. Evite períodos
de maior sacrifício.
Números da Sorte: 1, 5, 8, 25, 37,
41
Caranguejo
Carta do Dia: 9 de Espadas, que
significa Mau Pressentimento,
Angústia.
Amor: Prepare um programa a dois
com o seu par. Afaste a angústia.
Saúde: Pode os problemas
respiratórios faça vapores com raiz
de gengibre.
Dinheiro: Se anda pouco dedicada
ao trabalho tome cuidado. Poderá
cometer um erro.
Números da Sorte: 7, 12, 16, 32,
37, 45
Leão
Carta do Dia: Ás de Espadas, que
significa Sucesso.
Amor: Está numa ótima fase a nível
amoroso. Mime o seu par.
Saúde: Acalme a dor de garganta
tomando chá de limão com mel.
Dinheiro: Estabeleça objetivos e
cumpra-os. Alcançará o sucesso.
Números da Sorte: 7, 11, 16, 29,
30, 47
Virgem
Carta do Dia: Valete de Espadas,
que significa Vigilante e Atento.
Amor: Prepare um jantar especial.
Cultive a alegria na sua casa.
Saúde: Pratique exercício físico. É
importante para a saúde que se
mexa.
Dinheiro: Possíveis oportunidades
de negócio. Fique atenta.
Números da Sorte: 9, 14, 16, 25,
27, 39

Sagitário
Carta do Dia: Valete de Copas, que
significa Lealdade, Reflexão.
Amor: Os amigos podem estranhar
a sua ausência. Não se afaste.
Saúde: Ajude a curar a anemia
comendo fígado e espinafres.
Dinheiro: Boa fase para refletir
sobre a sua carreira. Boa sorte!
Números da Sorte: 9, 14, 19, 23,
24, 31
Capricórnio
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
Aquário
Carta do Dia: Rei de Ouros, que
significa Inteligente, Prático.
Amor: Aceite a pessoa que ama tal
como ela é. Afaste-se de fantasias.
Saúde: Para acalmar a tosse beba
chá de folhas de castanheiro.
Dinheiro: Use o seu sentido prático
para resolver uma questão no
trabalho.
Números da Sorte: 3, 8, 19, 24, 37,
45
Peixes
Carta do Dia: Ás de Ouros, que
significa Harmonia e Prosperidade.
Amor: A sua simpatia vai
conquistar quem a rodeia. Fará
bons amigos.
Saúde: Tendência para tensão
arterial baixa. Experimente tomar
guaraná.
Dinheiro: Os seus investimentos
poderão dar lucros. Parabéns!
Números da Sorte: 1, 6, 13, 28, 31,
37
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Vila Nova de Famalicão

CASOS DO DIA

PSP deteve suspeito de roubos a menores

PSP instaurou 25
contraordenações

A PSP deteve ontem um homem de 25 anos suspeito de pelo menos
16 crimes de roubos praticados junto da comunidade escolar de Vila
Nova de Famalicão.
Em comunicado, a PSP refere que as vítimas são essencialmente
menores de idade.
A investigação decorria “há alguns meses”.
O detido vai ser presente hoje no Tribunal Judicial de Guimarães, para aplicação das medidas de coacção.
“Esta polícia pretende, assim, restabelecer o sentimento de segurança junto da comunidade escolar e continuará como sempre empenhada em garantir o sentimento de segurança dos cidadãos”, remata o comunicado.

A PSP de Viana do Castelo instaurou
25 contraordenações durante acções
de fiscalização que tem realizado
desde o dia 15 de Janeiro, no âmbito
do estado de emergência decretado
devido à pandemia de covid-19.
Em comunicado, o Comando Distrital
da PSP de Viana do Castelo explicou
que as 25 contraordenações dizem
respeito ao "incumprimento do
dever geral de recolhimento (15),
incumprimento das regras de
distanciamento físico (1), consumo
de bebidas alcoólicas na via pública
(2) e sete por incumprimento por
realização de celebrações e outros
eventos".
Na nota enviada à imprensa, a PSP
realçou terem sido realizadas "26
operações/acções de fiscalização,
que incidiram sobre mais de 256
veículos, nove comboios, um
autocarro, 415 pessoas na via
pública, e 28 estabelecimentos".

Vila Verde

Braga e Guimarães

Pandemia adia mês do romance

Três detidos por álcool e falta de carta

O agravamento da pandemia levou o Município de Vila Verde a adiar a programação deste
ano do "Mês do Romance", iniciativa que, todos os anos, pinta o mês de Fevereiro com as
cores do amor.
Em comunicado, o município vilaverdense sublinha que estava prevista "uma programação
de carácter minimalista, onde estavam excluídas actividades que envolvessem público ou
promovessem qualquer tipo de ajuntamento, assim como um desfile de moda online".
Mesmo assim, decidiu adiar.
"Uma eventual nova data será definida e anunciada, assim que a Direcção-Geral da Saúde
determinar que estão reunidas todas as condições de segurança para o efeito" refere a mesma fonte.
O Município de Vila Verde vai aproveitar o próximo mês para recordar alguns dos momentos
mais marcantes da edição de 2020 e reforçar a presença online da marca, sobretudo através
das redes sociais.

Viana do Castelo

GNR deteve nove
em flagrante delito
A GNR deteve nove pessoas em
flagrante delito nas acções de
prevenção e combate à
criminalidade realizadas na área do
Comando Territorial de Viana do
Castelo, na semana de 18 a 24 de
Janeiro.
Condução sem habilitação legal,
posse ilegal de armas e condução
sob efeito de álcool motivaram a
maioria das detenções.
Na fiscalização de trânsito, a GNR
detectou 162 infracções, 122 por
excesso de velocidade. Em matéria
de sinistralidade rodovidária, a GNR
registou, na sua área de intervenção,
18 acidentes com três feridos leves.

A PSP deteve, no decorrer do fim-de-semana, em Braga, dois
condutores por excesso de álcool.
Os condutores detidos, de 28 e 44 anos, acusaram taxas de álcool no
sangue (TAS) de 2,1 e 2,04 g/l, respectivamente.
Em Guimarães, a PSP deteve um homem de 53 anos por condução
sem habilitação legal.
Os três detidos foram notificados para comparecer em tribunal.
Publicidade

Caminha

Sapadores previnem incêndios
A equipa de sapadores florestais ao serviço do concelho Caminha interveio, durante o ano
transacto, em cerca de 50 hectares de floresta, através da gestão de combustíveis, informou
ontem a autarquia local.
Em comunicado, o município adiantou que a equipa, criada em 2018, faz parte da estratégia do município para a prevenção e combate dos incêndios florestais.
A equipa de sapadores florestais “efectuou trabalhos de gestão de combustíveis em áreas
diversas, nas freguesias de Lanhelas, Âncora, União de Freguesias de Moledo e Cristelo,
União de Freguesias de Gondar e Orbacém, União de Freguesias de Caminha e Vilarelho, Vila
Praia de Âncora e Vile, contabilizando um total de cerca de 50 hectares”.
Já este ano, a equipa de sapadores florestais, está a criar em Moledo "uma faixa de gestão
de combustíveis e manutenção em dois estradões florestais, numa extensão total de mais
de quatro quilómetros".
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PRONTO SOCORRO

CENTRO DE INSPECÇÕES

GRATUITO 913899184

PRIMEIRO
PENSAMOS NA

SEGURANÇA

Parque Industrial de Adaúfe
Rua Sto. André, n.º 2012 - 4710-571 BRAGA
Tel. 253 628 893 - Fax 253 628 894
SEG a SEX: 08h00 às 19h30
SÁBADO: 08h00 às 17h00

www.ctib.pt
ABERTOS À HORA DE ALMOÇO

PERIÓDICAS
FACULTATIVAS
EXTRAORDINÁRIAS
ATRIBUIÇÃO
DE MATRÍCULA

Zona Industrial Paçô - Lote 1
4970-294 ARCOS DE VALDEVEZ
Tel. 258 454 441/136 - Fax 258 454 137

SEG a SEX: 08h30 às 19h00
SÁBADO: 08h30 às 17h00

