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Reportagem

Braga

UMinho elogia com ‘Prémio de Mérito’
trabalho do cientista António Vicente
ANTÓNIO VICENTE, investigador do Centro de
Engenharia Biológica da Escola de Engenharia
da Universidade do Minho foi distinguido com o
‘Prémio de Mérito’ no 47.º aniversário da
instituição, destacando a sua investigação.
UMINHO
| Marta Amaral Caldeira |

A Universidade do Minho
(UMinho) atribuiu recentemente
o Prémio de Mérito Científico a
António Vicente, investigador
do Centro de Engenharia Biológica (CEB) e professor da Escola de Engenharia, que tem centrado o seu trabalho na inovação,
através da aplicação da tecnologia no sector agro-alimentar.
É recordado o percurso científico que construiu à volta de inúmeros projectos e sempre com a
visão da sua aplicação prática no
quotidiano, que António Vicente, dentro do seu laboratório,
instalado no CEB, confessa “orgulho” por ter recebido a distinção da UMinho. “É um reconhecimento público por parte da
universidade que me deixa muito orgulhoso e muito satisfeito”.
Chegou à UMinho há 27 anos

com um projecto de doutoramento, na área da Engenharia
Química e Biológica, que tinha
como objectivo “melhorar as
condições de crescimento de leveduras em laboratório com vista a uma maior eficiência na produção de etanol biológico
(bioetanol)”. O projecto chegou
a ‘bom porto’, mas carreira na
indústria em que pensara, acabou por ser ultrapassada pela
própria UMinho, onde juntou
duas grandes paixões: a investigação e o ensino, uma vocação
herdada pelos pais professores.
Ao ‘Correio do Minho’, o cientista garantiu que, dentro da
UMinho, sempre teve “condições” para desenvolver os seus
projectos, em termos físicos e
também em termos de colaboradores, mas indica que a questão
do financiamento é crucial e
“uma luta constante” para levar
avante a investigação.

ROSA SANTOS

António Vicente tem-se dedicado mais recentemente à investigação relacionada a partir de microalgas

A tecnologia de campos eléctricos foi a primeira área de investigação a que se dedicou após
o doutoramento e esta é uma das
vertentes que continua ‘bem viva’ em vários dos projectos que
se desenvolvem no Laboratório
de Indústria e Processos do CEB
da UMinho.
A tecnologia realizada com a
encapsulação em micro e nano-

sistemas é outra das áreas importantes da investigação que se
faz a este nível na academia minhota.
“Mais recentemente temo-nos
também dedicado à investigação
relacionada com as microalgas um trabalho que, na verdade,
acabou por ‘casar’ com a investigação já feita, uma vez que
também é desenvolvida a partir

de reactores biológicos e com a
forma de potenciar o crescimento de microorganismos cultivados e que servem depois, por
exemplo, para enriquecer os alimentos produzidos”, indicou o
cientista. Um dos projectos desenvolvido nesta área foi ao nível da produção de ‘pigmentos
bio’ usados no sector industrial
da panificação e pastelaria.
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ROSA SANTOS

Projectos de investigação do Laboratório de Indústria e Processos do Centro de Engenharia Biológica da Escola de Engenharia da UMinho são aliciantes para a inovação das empresas

lll
“Gostaria que mais
empresas do sector agro-alimentar, por exemplo,
se apercebessem do
interesse e valorizassem
o interesse que existe em
fazer colaborações com
instituições que podem
ajudá-las a desenvolver
o seu trabalho e produtos.
Esse diálogo nem sempre
foi sempre foi fácil entre
ambas as partes, mas seria
importante que se focassem
nos objectivos comuns e nas
mais-valias a ganhar”.

Investigação focada na futura
“alimentação personalizada”

COM VÁRIOS PROJECTOS em mente, o cientista António Vicente diz que encontrar o financiamento é
crucial para o avanço da investigação. Actualmente o CEB está também focado na ‘inovação’ alimentar.
UMINHO
| Marta Amaral Caldeira |

É com o foco na futura “alimentação personalizada e adequada”
às necessidades do organismo de
cada pessoa que neste momento
se baseia muita da investigação liderada pelo cientista da
UMinho, António Vicente. São
já várias as empresas do sector
agro-alimentar que têm usado a
tecnologia desenvolvida no Centro de Engenharia Biológica
(CEB)da Escola de Engenharia
para potenciar os aspectos nutricionais dos seus produtos e estar
ao leme da ‘vanguarda’.
“O caminho da investigação
aplicada no agro-alimentar vai
continuar no sentido de entender
como podemos melhorar os alimentos, de forma a enriquecê-los do ponto de vista nutricional,
por exemplo, adicionando-lhe
maior quantidade de vitaminas,
de compostos antioxidantes e de
Ómega 3 e Ómega 6”, indica.
“Trata-se, na realidade, do conceito de ‘alimentação personalizada’, em que os alimentos são
processados são potenciados ao
nível dos benefícios nutricionais, de forma a que o seu organismo da pessoa que os vai consumir consiga reter, efectivamente, estes benefícios de que

ROSA SANTOS

Cientista indica que as empresas estão mais despertas para a investigação académica

lll
“Ganhamos quando as empresas com necessidades
identificadas vêm ter connosco para desenvolver um projecto
para responder a essas necessidades e aí nós podemos ajudar”.
realmente necessita”, explicou o
cientista. Esta potenciação dos
valores nutritivos dos alimentos
é feita em ambiente laboratorial,
neste caso no Laboratório de Indústria e Processos do CEB, on-

de António Vicente e os colaboradores - muitos investigadores
de doutoramento - se dedicam
ao desenvolvimento desta tecnologia, que é aplicada através de
ingredientes bioactivos que são

encapsulados em micro e nanosistemas que são introduzidos
depois nos alimentos, quando
são processados pelo sector industrial.
Este é apenas um dos projectos, que, está a ser desenvolvido
já há alguns anos, por exemplo
com a ‘Frulact’ - com vista ao
enriquecimento nutricional dos
preparados de fruta que disponibiliza à indústria de lacticínios.
Outra das inovações desenvolvidas no CEB é o ‘YPACK’ - um
projecto de inovação de embalagens, através da utilização e incorporação de materiais mais
biodegradáveis, visando a sustentabilidade do planeta. “A
grande mais-valia deste projecto
foi as empresas, como a ‘Sonae’,
já fazerem parte do consórcio de
desenvolvimento da investigação desde o início. Neste momento a tecnologia já está a ser
testada fora do laboratório e deverá ‘entrar no mercado’ a curto
prazo”, aponta António Vicente.
Outro dos projectos de êxito
que lhe deu, em 2017, o Prémio
Nutrition Awards, foi desenvolvido com o INL e com a ‘Decorgel’, no desenvolvimento de
produtos light, muito solicitados
pelos consumidores de hoje,
“com menos açúcares, menos
calorias e menos gorduras”.

ROSA SANTOS

António Vicente:

É preciso um
investimento
público e privado
“mais forte”
O cientista António Vicente
diz que é preciso um investimento público “mais forte”
para suportar a aplicação do
conhecimento científico que
se faz nas universidades e tornar, assim, também mais aliciante a inovação que detêm
para que as empresas a sorvam. “Entre a investigação e
as empresas que podem aproveitar este conhecimento científico existe ainda um grande
hiato. Gostaríamos que houve
mais empresas a realizar parcerias connosco na área da investigação e desenvolvimento”.
Apesar de tudo, o CEB da
UMinho está com vários projectos ‘a rolar’ graças às parcerias nacionais e internacionais e às empresas que têm
apostado no seu conhecimento
para inovar os seus produtos.
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CRESCEMOS JUNTOS
QUIOSQ&PERAS

“O Correio do Minho é o jornal
mais vendido neste espaço”
ABERTO TODOS OS DIAS, o quiosque de António
Peras é uma referência na Rua Cidade do Porto.
Com um conjunto de serviços desde o payshop
aos jogos da santa casa, é na venda de jornais que
assenta sua principal actividade.
ECONOMIA
| Redacção |

Desde 2013 que António Peras
dá vida ao Quiosq&Peras, na
Rua Cidade do Porto, um espaço
que conta já com mais de 30
anos de existência e onde pode
encontrar diariamente o seu jornal Correio do Minho. O nome
original dado a este espaço tem
uma justificação. “Foi o meu sogro que teve a ideia. Sou Peras
de apelido e ele achou que era
uma conjugação feliz. E ficou o
nome”, justifica o proprietário
deste quiosque que apesar de
contar já com mais de três décadas, é um espaço convidativo,
moderno, bem apetrechado, fruto da intervenção que os actuais
proprietários fizeram quando tomaram conta do negócio. “Fizemos obras profundas e acabamos por colocar o espaço ao
nosso gosto, com mais luz, à
nossa imagem”.
Transmontano de gema, Antó-

nio já passou por Lisboa, mas foi
em Braga que fixou morada “por
amor”.
“Vim para Braga por amor, Depois surgiu esta oportunidade.
Gosto da cidade, das pessoas.
gosto de cá estar”, confessa Antonio Peras que adoptou também
o Sporting Clube de Braga como
clube do coração. Não perde um
jogo e sente-se à-vontade para
traçar prognósticos. “Sou sócio,
vou a todos os jogos. gosto muito de futebol e do clube desta cidade”, afirma.
O futebol, e mais propriamente
a vitória do Sporting Clube de
Braga, fez precisamente a manchete da edição de ontem do jornal Correio do Minho, dando
motivos aos leitores para comprar o jornal e tecer muitos comentários acerca das aspirações
dos arsenalistas. “Agora é preciso consolidar o segundo lugar e,
se possível, pensar no primeiro.
O segundo já era fantástico”,
confessa António Peras.

lll
Localizado num local estratégico e de fácil estacionamento, o QuiosqPeras é
um espaço com muitos
clientes. Embora a pandemia tivesse reduzido o número de clientes habitual, o
proprietário diz que factura
menos mas tem a possibilidade de manter as portas
abertas

Aberto todos os dias, é na venda de jornais que assenta grande
parte da actividade deste quiosque. “Vendemos muitos jornais,
e, sem dúvida, o jornal Correio
do Minho é o mais vendido no
nosso espaço. É um facto”, confirma o proprietário do Quiosq
&Peras. Mas há também outros
produtos e serviços que aqui pode encontrar. “Temos o payshop,
jogos da Santa Casa, tabaco. Somos um ponto pickup da DPD,
vendemos material de papelaria,
brinquedos”, diz António.

s quiosque oferece sempre um
‘miminho’ aos seus clientes.
“Todos os anos fazemos calendários do nosso e de outros clubes, mas o do de Braga é o que
sai mais”, explica António Peras. Além disso, oferece também
o calendário dos jogos para a
época desportiva. “É algo que se
usava antigamente, mas que se
deixou se usar. Mas não deixamos cair. Temos muitos clientes
porque sabem que é único sítio
onde podem encontrar este colendário”, remata.
Publicidade
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Central de Camionagem é para manter

CÂMARA mantém pretensão de construir uma Gare Intermodal, que deverá localizar-se junto à nova estação de comboios, mas
vai manter em funcionamento a actual Central de Camionagem, agora denominada Centro Coordenador de Transportes de Braga.
§notas
“É preciso mais que um nome pomposo”

PS reclama intervenção urgente
O Partido Socialista, pela voz do vereador Artur Feio, defendeu que o Município devia “avançar com um projecto, ainda que paliativo, para dar outra dignidade e funcionalidade” à Central de Camionagem.
Artur Feio criticou o facto de se dar “um nome pomposo” ao equipamento, quando o espaço “não tem as mínimas condições”, lembrando os WC
antigos e degradados, a zona de embarque a descoberto e até a falta de
condições dos espaços comerciais ali instalados. “Paralelamente ao nome, devia haver um projecto que desse uma alma nova aquele espaço
que diariamente é utilizado por mais de sete mil pessoas”, defendeu Artur Feio. O socialista lembrou que Braga foi recentemente considerado o
Melhor Destino Turístico da Europa e que a Central de Camionagem é uma
das portas de entrada utilizada por muitos dos seus visitantes.
DR

Em Março, a Câmara assume a gestão e exploração da Central de Camionagem, até agora garantida pela Transdev

REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

A actual Central de Camionagem, agora denominada Centro
Coordenador de Transportes de
Braga (CCTB), é para manter
em funcionamento mesmo quando for construída a Gare Intermodal de Transportes, projecto
de que a maioria no executivo
municipal de Braga não abdica.
Em Março, o Município de
Braga vai assumir a gestão e exploração do CCTB, tendo o respectivo regulamento sido aprovado ontem, em reunião do
executivo, com as abstenções
dos vereadores do PS e da CDU.
Na ocasião, Ricardo Rio admitiu que o equipamento, onde diariamente chegam milhares de
pessoas a Braga, através de auto-

carro, está “num estado inaceitável”.
Anunciou que, no imediato, a
autarquia vai promover a qualificação de alguns espaços públicos, conferindo-lhe maior dignidade, prometendo para “médio
prazo” uma segunda etapa na requalificação da Central de Camionagem, que será “uma intervenção muito mais profunda” e
que envolverá também a área
envolvente.
O autarca lembrou que no seu
programa eleitoral consta a criação de uma Estação Intermodal
de Transportes. A sua localização estava apontada para Ferreiros, no eixo entre o E.Leclerc e a
Estação da CP.
Entretanto, em Outubro, foi
avançado que o Plano Nacional
de Investimentos (PNI) 2030

contempla a construção de uma
nova linha ferroviária a ligar
Porto – Valença – Vigo, um investimento de 900 milhões de
euros. A ligação será feita de forma faseada, dando prioridade ao
troço entre Valença e Braga, deixando esta última de ser estação
terminal.
A nova estação de comboios
está apontada para a zona Norte
da cidade e a nova Estação Intermodal de Braga deverá localizar-se junto dela.
Estas novidades não vão, porém, fazer com que se desactive
a actual Central Camionagem,
garantiu o presidente da Câmara
Municipal de Braga reconhecendo que a sua actual localização é
importante para quem diariamente se dirige para o centro da
cidade.

CDU questionou possibilidade

Câmara não pode absorver funcionários
Também a CDU considera que a Central de Camionagem “não tem condições” para ser uma das das principais entradas na cidade, mas lembrou
que o equipamento tem uma localização privilegiada que permite tanto
a quem trabalha como a quem visita a cidade, em menos de cinco minutos, chegar a pé ao centro histórico.
A vereadora Bárbara Barros abordou ainda algumas questões relacionadas com a gestão do espaço, realçando que as mesmas resultam de conversas com os principais sindicatos do sector rodoviário.
Uma primeira questão prende-se com a manutenção de áreas destinadas
aos profissionais da Central de Camionagem. “Até agora existem áreas sociais para os trabalhadores, uma cantina, vestiários e instalações sanitárias. Seria importante acautelar a sua manutenção”, defendeu. Em resposta, a vereadora Olga Pereira garantiu essas áreas se vão manter.
Bárbara Barros indagou também a possibilidade de a Câmara absorver o
pessoal que actualmente está alocado à gestão do equipamento. Porém,
Ricardo Rio esclareceu que tal não será possível, uma vez que não existe
um mecanismo legal que permita transitar esses recursos humanos directamente para a esfera municipal. “O mesmo já aconteceu com a ESSE
aquando do resgate da concessão do estacionamento”, lembrou. A vereadora da CDU apelou ainda “a alguma sensibilidade” com a aplicação do
novo modelo de gestão, nomeadamente na aplicação da nova taxa para
estacionamento nocturno de autocarros, “para que o custo não venha a
ser reflectido na qualidade do serviço ou rendimentos dos trabalhadores”.
Publicidade
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Casos activos em Braga
descem para 92, mas
não é possível relaxar

COVID-19
798,074

APESAR do desagravamento da situação epidemiológica no concelho,
Ricardo Rio alerta que ainda não é possível relaxar nas medidas para mitigar
a pandemia. Numa semana houve apenas 82 novos casos de Covid-19.

A situação epidemiológica do
concelho de Braga tem vindo a
desagravar-se significativamente. Ontem, ao final do dia, os casos activos de Covid-19 tinham
descido para 92, mas o presidente da Câmara Municipal alerta
que é preciso “manter o foco” e
continuar a cumprir as regras
que mitigam a propagação do
contágio.
De acordo com a informação
veiculada pela autoridade de
saúde local ao presidente da Câmara, o concelho de Braga registava ontem, ao final do dia, um
total acumulado de 16.393 casos
de Covid-19, dos quais 16.108
recuperados 2 92 activos.
O concelho lamenta ainda 193
mortes associadas à infecção pelo SARS-CoV-2.
Em vigilância activa estão agora 150 pessoas que tiveram contacto de risco com alguém infectado.
Em comparação com a situação verificada no mesmo dia da
semana passada, é possível perceber que, à semelhança do que
acontece a nível nacional, a situação no concelho regista melhores significativas.
Assim, na última semana, o
concelho de Braga registou apenas 82 novos casos, o que dá
uma média de pouco mais de
uma dezena por dia. Recorde-se
que em Novembro o concelho
chegou a registar mais de 300
casos diariamente.
O número de casos activos desceu de 239 para 92, portanto menos 147.
Ao longo da última semana lamenta-se ainda mais quatro mortos.
Apesar do desagravamento da
situação, Ricardo Rio referiu ao
Correio do Minho, em declara-

16,023 (+61)

Casos Confirmados

RECUPERADOS

PORTUGAL

701,409 (+2,187)

+ 549 NOVOS CASOS

80,642 (-1,699)

CASOS ACTIVOS
Portugal
Apenas 15 municípios
em risco extremo

REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

MORTES

324719
NORTE

Portugal tem agora 15 concelhos
em risco extremo de infecção face à semana anterior, após a saída de 104 municípios desta lista,
segundo os dados da DireçãoGeral da Saúde (DGS).
Há uma semana, Portugal tinha
119 dos 308 concelhos em risco
extremo devido ao número de
casos de covid-19, o que representava 38,6% do total. Agora
esse valor situa-se nos 4,8%.
O boletim epidemiológico da
DGS reporta a um período de incidência cumulativa a 14 dias.
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Rio alerta que, para já, ainda é preciso “manter o foco” nas medidas contra a Covid-19

+ vacinas
A partir de hoje a
vacinação contra a
Covid-19 no concelho de
Braga decorre no centro
de vacinação montado
no Altice Forum Braga.
A entrada faz-se pelo
parque de
estacionamento, na Rua
Monsenhor Airosa
(Lomar).
Ricardo Rio, presidente
da Câmara, e Domingos
Sousa, director do ACES
Braga, visitam o espaço
esta manhã.

ções à margem da reunião de câmara, que se vão manter as respostas que estão actualmente activas, nomeadamente a unidade
de retaguarda para pessoas infectadas que não necessitam de
cuidados clínicos, no Hotel João
Paulo II, no Sameiro, e a unidade para acolhimento de pessoas
que estão sem abrigo.
Rio refere que a resposta para a
população em situação de sem
abrigo “tem sido bastante utilizada”, nomeadamente “por pessoas que até agora mostravam
resistência” em ir para centros
de acolhimento temporário.
O autarca revelou ainda que a
situação também tem melhorado
significativamente no Hospital
de Braga, concretamente com “a
redução drástica” de internamentos.

AÇORES

112,143,223

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 188,971 NOVOS CASOS

87,572,950

CASOS

2,481,763

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

EUA
28,791,466 511,779 9,247,972 16,957
ÍNDIA
11,015,776 156,495 148,933 8,944
BRASIL
1O,168,174 246,560 826,131 8,318
RÚSSIA
4,177,330 83,630 367,312 2,300
REINO UNIDO 4,126,150 120,757 1,456,772 2,469

Mundo
Itália com 9.630 novos casos reforça restrições
Itália registou 9.630 novos contágios de covid-19 e 274 mortes nas últimas 24 horas, anunciou o Ministério da Saúde italiano, numa altura em
que o novo primeiro-ministro, Mario Draghi, intensificou as restrições nas
zonas mais afectadas. No total, Itália contabilizou oficialmente
2.8198.863 contágios desde que começou a emergência sanitária, há cerca de um ano, tendo associadas à doença 95.992 mortes.
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Rio reclama verbas da ‘bazuca’ para o BRT

RICARDO RIO reivindica verbas do Plano de Recuperação e Resiliência para o projecto do BRT em Braga, criticando o Governo por
orientar a ‘bazuca’ europeia para investimentos nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.
REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

O presidente da Câmara de Braga criticou ontem o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR),
colocado pelo Governo em discussão pública, por privilegiar
os investimentos nas duas grandes áreas metropolitanas do
país, Lisboa e Porto, colocando
o resto do país, nomeadamente a
região minhota, em segundo plano.
A crítica foi feita no decorrer
da reunião de Câmara, com Ricardo Rio a desafiar os vereadores do Partido Socialista a associarem-se à maioria da Coligação ‘Juntos por Braga’ na reivindicação da inclusão do projecto
do Bus Rapid Transit (BRT) no
PRR.
“O projecto de criação de uma
rede de BRT teria todas as condições para ser implementado
com financiamento par parte da
chamada bazuca europeia, o
PRR”, referiu Rio, afirmando
que “esta seria uma excelente
oportunidade para que o PS se
associe à maioria e reivindique”
a inclusão do BRT no PRR, per-

mitindo assim a concretização
de um “projecto estruturante”
para compromisso da mobilidade sustentável.
Em resposta, o PS, pela voz de
Artur Feio, reconheceu que o
BRT é um projecto importante
para o Município e solicitou ao
edil que lhes sejam enviados os
documentos que sustentam o
projecto para que “enquanto estrutura partidária” os façam chegar “a quem de direito”.
“É a primeira vez que o senhor
nos pede de forma aberta que tenhamos uma intervenção efectiva num determinado dossier e eu
acho muitíssimo bem e é assim
que deve resultar para o bem da
cidade”, notou ainda Artur Feio.
Ao ‘Correio do Minho’, o presidente da Câmara referiu que a
autarquia vai apresentar as suas
reivindicações neste contexto de
consulta pública do PRR, reclamando investimentos não só no
capítulo da mobilidade sustentável, mas também noutras áreas
como a habitação.
O projecto do BRT para Braga
que teve como principal impulsionador o ex-administrador dos
TUB Baptista da Costa. Em

lll
“O projecto de criação de
uma rede BRT no nosso
concelho teria todas as
condições para ser
implementado com
financiamento por parte
da dita bazuca europeia.”
Ricardo Rio,
Presidente da Câmara de Braga

2016, este apontava para que em
2025 o projecto do BRT estivesse totalmente operacional na cidade.
No projecto divulgado, o BRT
era apresentado como “um sistema de transportes público de alto nível e qualidade que funcionará com veículos rodoviários
de passageiros em canal dedicado, ao longo de 15 Km, com
prioridade nos cruzamentos”.
“A inserção urbana em zonas
mais delicadas, em particular no

centro histórico, permitirá que o
BRT conviva pontualmente com
peões e trânsito banalizado. Os
veículos BRT, esteticamente
agradáveis, terão design moderno que o aproxima a um metro
de superfície”, era ainda referido.
Em 2016, o custo de implementação do projecto na cidade
apontava para os 135 milhões de
euros, valor que incluía a regeneração urbana ao longo do seu
traçado.
Publicidade
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Crespos e Pousada

Renovação do corpo docente é o principal
desafio da Escola de Ciências da UMinho
REITOR da Universidade do Minho defendeu a necessidade de serem elaborados mecanismos de substituição atempada de
professores, nas comemorações dos 46 anos da Escola de Ciências.
UMINHO

+ mais

| Miguel Viana |

A Escola de Ciências da Universidade do Minho (UMinho) tem
de apostar na renovação do corpo docente. O desafio foi lançado pelo reitor da UMinho, Rui
Vieira de Castro, na sessão comemorativa dos 46 anos da Escpla de Ciências, e que ontem
decorreu nas redes sociais (‘Facebook’ e ‘Zoom).
Rui Vieira de Castro frisou que
o envelhecimento do corpo docente “significa que, num prazo
curto, vai haver saída de docentes por reforma ou jubilação e isso tráz como consequência o risco de perda de transmissão
intergeracional do conhecimento. É necessário haver mecanismos de substituição atempada
do corpo docente”. O reitor da
UMinho apontou ainda um “desafio maior” a qualificação não
conferente de grau, sendo necessaárias “formações curtas . Esse
é o caminho”.
Reconhecendo que, apesar da
Escola de Ciências da UMinho
ter sido procurada, este ano lectivo, por aproximadamente mais
uma centena de alunos, para os
cursos de graduação e pós-graduação, Rui Vieira de Castro referiu que foram sentidas “dificuldades de recrutamento nas
áreas de mestrado e doutoramento”, pelo que sugeriu que se
proceda “ao alargamento do recrutamento de estudantes.”

DR

Criada em 1975, a Escola
de Ciências da UMinho
desenvolve atividades
de ensino, de investigação
e de interação com a
sociedade a partir dos
campi de Gualtar, em
Braga, e de Azurém,
em Guimarães.
É composta pelos
departamentos de
Biologia, Ciências da Terra,
Física, Matemática
e Química. Cada
departamento dispõem
do respectivo centro de
investigação. Lecciona
11 cursos de licenciatura,
14 mestrados
e 11 doutoramentos.

Reitor da Universidade do Minho foi um dos participantes na sessão dos 46 anos da Escola de Ciências

lll
“É necessário haver
mecanismos que permitam
a substituição atempada
do corpo docente da Escola
de Ciências da Universidade
do Minho.

Rui Vieira de Castro
Reitor da Universidade do Minho

Vieira de Castro assumiu o
compromisso de “olhar para a
Escola de Ciências de forma
particular, com discriminação
positiva” de forma a equilibrar o
número de professores auxiliares com o de docentes catedráticos e associados. A Escola de
Ciências dispõem de 58 por cento de professores auxiliares e de
42 por cento de professores catedráticos e associados.

O responsaável máximo da
UMinho lembrou que a Escola
de Ciências é uma das unidades
orgãnicas com mais história (foi
criada em 1975) e com projectos
de ensino de “grande relevância”. Sobre o momento actual de
pandemia, o reitor da UMinho.
frisou que “a decisão de suspender as actividades lectivas e de
investigação presenciais, foi dolorosa. Temos que olhar como

decisões que podem suportar ganhos significativos num futuro
próximo”, disse Rui Vieira de
Castro.
O reitor da UMinho indicou ser
necessário um “claro reforço do
corpo de investigadores da Escola de Ciências” e apelou ao
“reforço da colaboração entre os
centros de investição” das várias
unidades orgânicas da universidade.

Publicidade

Escola de Ciências da Universidade do Minho

Internacionalização é prioridade
UMINHO
| Miguel Viana |

lPichelaria lCaixilharia
lDesentupimentos lEstores

A presidente da Escola de Ciências da UMinho, Manuela Corte
Real traçou os principais anseios
da instituição nas comemorações dos 46 anos do estabelecimento de ensino.
“Ambicionamos uma escola

mais internacionalizada, com
mais mobilidade de professores
e alunos e com uma oferta de
pós-graduações partilhada com
instituições europeias. É necessária uma aposta com a sociedade, o que implica a melhoria dos
espaços de investigação. Temos
de apostar numa aposta formativa extensa e diversificada , com

uma formação de excelência”,
indicou Manuela Corte Real.
As comemorações incluiram
conversas com especialistas sobre o valor da ciência durante a
pandemia, a investigação do ambiente e o impacto da pandemia
na qualidade do ar.
O momento musical esteve a
cargo da Azeituna.
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Póvoa de Lanhoso

Minho
§nota

‘Heroína Teatral’
vai fomentar a arte

Concurso é promovido pela autarquia

Prémio Literário António Celestino
vai atribuir mil euros ao texto vencedor
A Câmara da Póvoa de Lanhoso vai promover mais
uma edição do Prémio Literário Municipal António
Celestino, que prevê a atribuição de mil euros para
o texto vencedor. O concursso encontra-se aberto à
participação de todos/as os/as cidadãos/as portugueses/as maiores de 18 anos. Só serão admitidos à
avaliação trabalhos inéditos, escritos em língua
portuguesa. Os trabalhos, que na presente edição
terão de ser apresentados na modalidade de poema, deverão ser remetidos por correio electrónico
para cultura@mun-planhoso.pt, até dia 31 de Março. Para além do prémio pecuniário, o vencedor terá
ainda direito à estada de uma noite numa unidade
hoteleira do concelho da Póvoa de Lanhoso. A cerimónia de entrega do prémio terá lugar durante o
mês de Junho.
Fomentar o gosto pela leitura e pela escrita, defender e valorizar a Língua Portuguesa, promover e
incentivar a criação literária e homenagear António
DR
Celestino, que nasceu na Póvoa de Lanhoso e aqui
António Celestino é natural da Póvoa de Lanhoso
residiu parte da sua vida, são objectivos.

NOVA ASSOCIAÇÃO de Teatro e Cultura é composta por actores e integrantes de antigos grupos cénicos.

DR

Publicidade

O encenador e actor Manuel Cardoso é o líder na nova associação

PÓVOA DE LANHOSO
| Lurdes Marques |

Manuel Cardoso é o presidente da direcção da nova associação de teatro e cultura
fundada na passada semana por um grupo
de povoenses, quase todos actores e integrantes de antigos grupos cénicos do concelho da Póvoa de Lanhoso, que tem como objectivo “a promoção e a defesa do
teatro e da cultura, em especial pela apresentação de espectáculos visando divulgar
o gosto pela arte teatral e por outras formas de expressão cultural e recreativa
junto da população do concelho”, conforme explanado nos estatutos.
‘Heroína Teatral’ é o nome desta nova
colectividade que dá um novo fomento ao
teatro e à cultura junto da população povoense.
Actor e encenador, Manuel Cardoso é o
líder do grupo que, juntamente com actores e integram a associação, encenou a peça ‘O Gato’, de Henrique Santana, que se
viria a transformar num enorme êxito, levado a palco várias vezes e sempre com
sala cheia. Cardoso ensaiou também vários actores do grupo em textos de Agustina Bessa Luís, a pedido da filha da autora
de ‘A Sibila’, Mónica Baldaque, que foram depois apresentados em Serralves.
A primeira assembleia geral da associação, à qual assistiram quinze dos vinte e
dois sócios fundadores, funcionou por videoconferência, e, para além da discussão
dos estatutos propostos, que, colocados

depois à votação foram aprovados por
unanimidade, foram eleitos os órgãos sociais, por proposta apresentada e analisada pelos presentes.
Além de Manuel Cardoso, a direcção
conta com Carlos Coelho na vice-presidência; Aida Sousa e Silva como Secretária; Cândido Gomes de Miranda como Tesoureiro e Tiago Guimarães como vogal.
Célia Maria Gonçalves Moreira, Domingos Vieira Soares e Maria Natália de Sousa da Silva Alves são os suplentes.
O Conselho Fiscal tem como presidente
Aníbal da Silva Coelho; vice-presidente
Sérgio Araújo; Secretária Teresa de Miranda e como suplentes Leonor Marinha
Sousa da Silva e Mariana Gabriela de Sá
Pereira Rodrigues.
Já a Mesa da Assembleia Geral conta
com José Abílio Coelho como presidente:
Sílvia Rosália de Barros como vice-presidente; Helena da Cunha como Secretária
e Alexandra Gabriela Vaz Gomes, Francisco Manuel Machado Oliveira e Maria
Aurora Duarte Vieira Moreira como elementos suplentes.
Recorde-se que a Póvoa de Lanhoso tem
uma longa história na área da representação teatral. Nos jornais locais dos anos oitenta do século XIX, era já possível encontrar notas informativas sobre a
realização de espectáculos da Arte de Talma. Nos inícios da centúria seguinte o benemérito António Ferreira Lopes decidiu
construir a expensas suas a belíssima sala
de espectáculos, o Theatro Club.

MASSAS, PIZZAS E SALADAS
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Guimarães

Guimarães quer ser “portal de entrada”
MOBILIDADE URBANA foi o tema da reunião do executivo de Guimarães realizada ontem. Presidente da autarquia falou em
“plano ambicioso”, mas oposição lamentou que Guimarães “esteja a ver o comboio passar no meio de tantos milhões de euros.”
GUIMARÃES
| Patrícia Sousa |

“Guimarães tem excepcionais
ambições” no plano da mobildiade urbana, mas o presidente
da Câmara Municipal de Guimarães admitiu ontem, no final da
reunião do executivo, que “o caminho é longo”. Mesmo assim,
Domingos Bragança defende
que as “fragilidades” do concelho possam ser a sua “força”,
tendo como objectivo fazer de
Guimarães o “portal de entrada
para o litoral e para a linha de alta velocidade”. Oposição aponta
o dedo à “falta de arrojo e de
planeamento”, lamentando que
Guimarães “esteja a ver passar o
comboio com tantos milhões de
euros”.
A possível não inscrição da ligação por tramway entre Guimarães e Braga no Plano de Recuperação e Resiliência do
Governo, que se encontra em fase de discussão pública, foi levantada, ainda antes da ordem
do dia, pelos vereadores da oposição. Domingos Bragança lembrou ter apresentado em 2017
um “plano ambicioso” de mobilidade no âmbito de uma reunião
do Quadrilátero Urbano. “Não
descansei e insisti na importância de ser estabelecida uma ligação por tramway, em trilho ferroviário dedicado, entre Guimarães e Braga. Depois de várias
reuniões, a ideia foi incluída no
Plano Nacional de Investimentos com uma verba de 200 milhões de euros”, recordou.
Esse trabalho já foi iniciado
entre as equipas técnicas das
duas autarquias. “A Universidade do Minho apresentou um estudo preliminar, que é preciso
aprofundar e que permitirá a
posterior ligação entre as duas
cidades”, explicou Domingos
Bragança, avançando que o Município de Guimarães vai entregar o estudo técnico da restruturação do seu sistema de mobilidade à equipa de Álvaro Costa,
para que, posteriormente, seja
possível iniciar-se a necessária
discussão pública.
Domingos Bragança continua a
defender a utilização de um sistema de metroBus para ligar to-

DR

Fornos de olaria da Cruz de Pedra

Concurso lançado

Obras no Fornos
da Cruz de Pedra
avançam em Maio
DR

Mobilidade urbana foi tema dominante da última reunião do executivo de Guimarães

do o concelho, que circule sempre que possível através de via
dedicada, e um sistema de linha
ferroviária dedicada (tramway)
para ligação entre Guimarães e
Braga e à futura Estação Ferroviária de Alta Velocidade, tudo
isto “sem prejuízo das validações técnicas que o estudo vier a
determinar”.
A ligação do sistema urbano do
concelho ao sistema de transportes de Braga e a ligação à futura
Estação Ferroviária de Alta Velocidade são “projectos estruturantes e ambiciosos e não se fazem de um dia para o outro,

lll
“Estimamos que só
para o sistema urbano
de Guimarães sejam
necessários cerca de 300
milhões de euros, o que
representará um esforço
de cerca de 60 milhões
da contrapartida nacional
que temos condições
de repartir por cerca de 10
anos, num esforço anual
que corresponderá a cerca
de seis milhões de euros.
Nós vamos conseguir.”

Domingos Bragança
Presidente CM Guimarães

como muitos querem fazer crer”,
atirou o presidente. Domingos
Bragança foi peremptório: “primeiro necessitamos de bons estudos técnicos, depois de debate
público, para que posteriormente se possa elaborar o projecto.
Até 2024, este é o nosso caminho. Depois, estaremos em condições para vermos financiada a
execução da obra através do
Programa Operacional Europeu
2030”.
Ainda sobre o Plano de Recuperação e Resiliência, o vereador da oposição, Bruno Fernandes, lamentou que o município
“não tenha aproveitado uma
oportunidade de ouro para Guimarães”. Bruno Fernandes foi
mais longe: “esta é a prova cabal
que este poder está cansado e
que não tem tido o rasgo de preparar projectos”. Este plano com
milhões de euros disponíveis
“não prevê nenhum projecto novo para Guimarães”, notando-se
que “a capacidade de preparar
projectos não tem tido a atenção
que deveria, estando-se a atrasar
o desenvolvimento”.
Também em relação ao projecto de ferrovia nacional, o vereador André Coelho Lima vê com
“preocupação a interiorização”
de Guimarães, referindo que o
concelho “não pode passar ao lado do que está a ser feito”.

+ circular
Sobre a circular urbana,
o presidente da Câmara
Municipal de Guimarães
admitiu que fechar
o anel rodoviário é um
processo que “poderá
marcar passo, porque
é intrusivo em toda
a encosta da Penha.”
Para Domingos
Bragança é necessário
definir qual é o anel
rodoviário que se quer
para Guimarães, tendo
sempre em conta
a defesa do ambiente,
da paisagem natural
e também dos recursos
naturais.
“Se não tivesse
que atravessar toda
a encosta da Penha,
esse processo já estaria,
há muito tempo feito”,
assumiu o presidente
da autarquia.

A obra de reabilitação do
edifício dos antigos Fornos de
Olaria da Cruz de Pedra, em
Creixomil, vai agora a concurso. “As obras vão avançar lá
para Maio e será o início de
uma grande intervenção naquela zona”, assegurou o presidente da Câmara Municipal
de Guimarães.
Domingos Bragança, que falava à margem da reunião do
executivo, realçou a recuperação dos Fornos de Olaria, que
será acompanhada por um trabalho de reabilitação da zona
envolvente, onde ficará instalada a Escola-Hotel na Quinta
do Costeado, cuja localização
aproximará o centro da cidade
da Horta Pedagógica e do
Multiusos de Guimarães.
Estas obras vão transformar
aquele local num espaço de
formação, mas também um local de trabalho para artesãos
residentes e convidados. “Teremos uma intervenção muito
cuidada e que transformará esta zona muito linda da cidade”, confirmou.
Domingos Bragança defendeu que “é imperativo preservar um local que faz parte do
imaginário de Guimarães”,
querendo que na escola de olaria se façam, por exemplo, a
Cantarinha dos Namorados. A
formação de jovens nesta arte
de olaria também é uma das
grandes apostas. “Queremos
que seja aperfeiçoada e que
seja uma afirmação de Guimarães no artesanato”, assumiu.
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Engenharia do futuro passa
por integrar novas áreas

O FUTURO da engenharia, as novas áreas e o desenvolvimento sustentável estiveram
em destaque na abertura dos Dias de Emprego da Escola de Engenharia.
GUIMARÃES
| Paula Maia |

A crise pandémica trouxe novos desafios para o sector da engenharia,
constituindo também uma oportunidade para traçar novos caminhos resultantes da interacção com novas
áreas do saber que se direccionam
para a promoção de novas soluções
para a resolução das necessidades,
sem esquecer a sustentabilidade ambiental, numa lógica de economia
circular. Estas foram as conclusões
deixadas pelo painel de convidados
da mesa redonda que deu início ao
‘Tomorrow Needs You - Dias de
Emprego EEUM’ que decorrem até
quarta-feira, via online, substituindo
o tradicional Dia do Emprego da Escola de Engenharia da UMinho.
Pedro Arezes, presidente da escola
de Engenharia da UMinho; Teresa
Martins, CEO da Neadvance - Machine Vision SA, empresa dedicada
ao desenvolvimento e integração de
sistemas de processamento de imagens baseados em visão por computador e inteligência artificial; António Rodrigues, presidente do Grupo
Casais, Carlos Oliveira, presidente
da Fundação José Neves; Carlos Ribas, representante da Bosch em Portugal e Mário Jorge Machado, presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal foram os convidados desta mesa redonda que deu nota
das mudanças que casa sector teve
de enfrentar no último ano e os desafios que se colocam no futuro.
Os convidados falaram sobre o impacto que a crise pandémica à escala
global teve nas respectivas empresas
e os caminhos que tiveram de traçar.
O presidente da Escola de Engenharia referiu que a escola continuará a focar-se na investigação e na
inovação centradas nas necessidades
das sociedades e dos cidadãos e que
a escola “sempre privilegiou a relação com o tecido empresarial”, dando como exemplo a sua ligação à
Bosch. “O que queremos é estar junto das empresas à procura do que é
que são as necessidades do mercado,
mas também na introdução de novos
produtos, serviços, sempre com uma
forte componente nas parcerias”, diz
Pedro Arezes, dando conta que a es-

DR

Momento da mesa redonda que deu início ‘Tomorrow Needs You - Dias de Emprego EEUM’

§nota
Carlos Ribas, representante da Bosch

“Nossa pegada de carbono no mundo é neutra”
Dando conta que 2020 foi melhor do que esperado, apesar da retracção do mercado
automóvel, Carlos Ribas, representante da Bosch, empresa que espelha bem o exemplo a comunhão entre o mundo científico e o empresarial, deixou um dos principais
testemunhos desta reunião, ao dizer que a mudança e a evolução tem de seguir o caminho da sustentabilidade. “A nossa prioridade é proteger o planeta. Devemos fazer
tudo no sentido de acabar com o CO2. Hoje a Bosch está já a caminhar nesse sentido.
Todos os produtos que a empresa produz já têm uma pegada carbónica neutra”, diz.
Também o Grupo Casais procura também adaptar as suas respostas de mercado tendo em conta este desígnio de enorme relevância. António Rodrigues afirmou que este sector enfrenta oportunidades de enorme importância neste âmbito, frisando a
necessidade de inventar soluções para tornar a economia mais cirucular. “Há muitas
soluções do ponto de vista da funcionalidade, conforto, da sustentabilidade dos consumos de energia, de água, de tudo o que é processo transformativo”, adiantou o empresário, revelando que a empresa vai lançar brevemente um projecto utilizando um
recurso reutilizável: a madeira.
cola está também a trabalhar em novas áreas da engenharia, como a Engenharia Aeroespacial e a Ciência
dos Dados. “A ideia é criar áreas em
que vemos futuro. São áreas mutidisciplinares”, diz o dirigente.
Carlos Oliveira, da Fundação José
Neves, sublinhou a necessidade de
estabelecer pontes com outras áreas
do conhecimento, numa verdadeira
“intercepção com as várias valências”, quer da engenharia, quer de
outras áreas. “Um desafio muito interessante é saber como é que se podem colocar pessoas das áreas das
ciências sociais a trabalhar com engenheiros. Seguramente vemos me-

lhores projectos físicos e virtuais se
tivermos psicólogos, antropólogos
ou sociólogos, que percebem a forma como interagimos com o mundo,
a criar produtos”, diz o responsável,
acrescentando que é também importante que os empresários valorizem
estas competências e percebam que
esta soluções vai acrescentar valor
aos seus negócios.
Mário Jorge Machado falou dos
desafios impostos os têxteis no último ano, referindo que o sector passa
actualmente por uma grande transformação com investimento em novas competências e equipamentos,
mas é preciso novas soluções.
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§Vizela

Renovado apoio anual
às forças de socorro
PRIMEIRA TRANCHE foi aprovada na última reunião do executivo de
Famalicão. Apoio anual ronda os 500 mil euros.
DR

FAMALICÃO
| Patrícia Sousa |

Obras estão a decorrer na Praça da República e no Jardim Manuel Faria

Praça da República e Jardim Manuel Faria

Autarca reuniu com comerciantes para
apresentar mobiliário das esplanadas
O presidente da Câmara Municipal de Vizela reuniu com os comerciantes
da Praça da República e Jardim Manuel Faria, para apresentação do novo
mobiliário urbano para as esplanadas daqueles espaços.
Nesta reunião, Victor Hugo Salgado destacou a importância da revitalização do centro urbano para a dinâmica turística que se pretende para o
concelho de Vizela, afirmando que “o centro e Vizela vive hoje um processo de regeneração urbana, que se pretende abrangente e que fomente
dinâmicas conducentes a uma Vizela com futuro: uma cidade competitiva, capaz de atrair e fixar cidadãos, de captar investimentos e de atrair visitantes, mas também uma cidade sustentável, nas diferentes vertentes
ambiental, social, económica e institucional”.
A intervenção global de ordenamento e qualificação do mobiliário adstrito à actividade de restauração e bebidas traduz-se no cumprimento das
condições higio-sanitárias no espaço público, na uniformização do mobiliário, na melhoria da imagem de Vizela e no aumento da qualidade de vida da população, na valorização da imagem urbana e de fomento da actividade turística.
A autarquia vai adquirir o mobiliário urbano para oferta aos estabelecimentos de restauração e bebidas da Praça da República e Jardim Manuel
Faria, nomeadamente 32 cadeiras, oito mesas e três guarda-sois e respectivas bases para cada um dos estabelecimentos, com o objectivo de
dar coerência a todo este mobiliário urbano, para que as novas esplanadas entrem em linha com a arquitectura e urbanismo daquele espaço.

Primeira tranche de 2021 do plano anual de apoio às forças de
socorro do concelho de Famalicão foi aprovada na última reunião do executivo. “Estes apoios
financeiros são fundamentais
para a gestão dos orçamentos
destas forças de socorro”, justificou o presidente doa Câmara
Municipal de Famalicão, Paulo
Cunha
Todos os anos, o município faz
chegar às três corporações de
bombeiros - Bombeiros Voluntários de Famalicão, Bombeiros
Voluntários Famalicenses e
Bombeiros Voluntários de Riba
de Ave - à equipa de sapadores
florestais e ao núcleo de Ribeirão da Cruz Vermelha 500 mil
euros, num “esforço financeiro
municipal fundamental para assegurar respostas de socorro eficazes, permanentes e céleres
junto das populações”.
Na última quinta-feira, a autarquia aprovou em reunião do executivo municipal a atribuição da
primeira parcela dos subsídios
anuais de 90 mil euros a cada

DR

Município renova apoio aos bombeiros, Cruz Vermelha e Sapadores Florestais

uma das três corporações e de 42
mil euros ao Núcleo da Cruz
Vermelha de Ribeirão.
“Os serviços prestados diariamente por estas equipas são de
uma importância incalculável e
a atribuição destes apoios por
parte do município são, de certa
forma, um reconhecimento que
se impõe por todo o esforço que
colocam no cumprimento das
suas funções”, adiantou ainda o
presidente da autarquia.
Na mesma reunião do executivo famalicense esteve também

em discussão a atribuição do
apoio financeiro referente ao
primeiro trimestre do ano para o
funcionamento das equipas de
intervenção permanente das corporações de bombeiros, no valor
de 8700 euros para cada corporação.
Foi ainda aprovada na mesma
reunião a transferência de uma
verba de 40 mil euros para a Associação dos Silvicultores do
Vale do Ave para o funcionamento da equipa de sapadores
florestais.

Para os próximos cinco anos

Publicidade

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

Transdev vence concurso para operar
transportes públicos de passageiros
FAMAICÃO
| Redacção |

O consórcio liderado pela Transdev venceu o concurso público
para operar os transportes públicos de passageiros na Comunidade Intermunicipal (CIM) do
Ave, nos próximos cinco anos,
com uma proposta que se compromete a disponibilizar mais
rotas e mais horários.
O investimento global do consórcio que junta a Transdev a
outras três empresas é superior a
seis milhões de euros e visa colocar no terreno uma operação

que “responda na íntegra” às necessidades das populações de
Cabeceiras de Basto, Fafe, Guimarães, Mondim de Basto, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão e
Vizela.
A nova oferta de transportes
públicos vai ser colocada em circulação ainda em 2021, logo que
tenham decorrido as etapas obrigatórias para este tipo de procedimento concursal, nomeadamente a validação da autoridade
da concorrência e Tribunal de
Contas.
Também incluído na proposta

está a acessibilidade para cadeiras de rodas em mais de 2/3 da
frota e disponibilização de wi-fi
em todos os autocarros.
Esta aposta significará para o
utente um aumento substancial
da qualidade de serviço que será
assegurada por uma equipa devidamente qualificada.
Por sua vez, o investimento na
utilização deste tipo de novas
tecnologias de informação demonstra ainda uma evolução
significativa nomeadamente ao
nível da comunicação/informação ao público e acessibilidade
do serviço aos passageiros.
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Agenda para a Inovação
Viana ‘ouve’ instituições

Ponte de Lima

Reforço de pessoal nas escolas
implicou investimento de 90 mil euros
A Câmara de Ponte de Lima investiu cerca de 90 mil euros no reforço de
assistentes operacionais dos jardins de infância e escolas do primeiro cíclo do concelho, entre o início do ano lectivo e o passado mês de Janeiro.
A medida tem como finalidade garantir que as crianças e jovens do concelho possam continuar a usufruir de um ensino de qualidade. Desde o
início do ano letivo 2020/2021 até ao mês de janeiro, as escolas do concelho contam com um aumento do número de Assistentes Operacionais face aos rácios definidos na lei, que asseguram uma maior segurança sanitária e salvaguardando eventuais faltas por isolamento profilático ou
doença.

ENCONTRO digital juntou autarquia e instituições da área da assistencia
social, ensino e saúde para debater o futuro colectivo do concelho.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

A ‘Promoção da Inclusão Social,
Saúde e Bem Estar’ foi o tema
do primeiro encontro promovido
no âmbito da Agenda para a Inovação Viana 2030 e que juntou
os vereadores da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Carlota Borges e Ricado Rego, a
instituições de solidariedade social, à Escola Superior de Saúde,
à Unidade de Saúde Local do
Alto Minho e à Segurança Social. O encontro decorreu em
formato digital.
Estas instituições formam os
‘Focus Groups’, que consistem
na “auscultação de diversos
agentes do concelho de forma a
que o documento final reflicta a
visão dos munícipes, das entidades, das empresas e das instituições do concelho sobre o futuro
colectivo do concelho”, disse
José Maria Costa, presidente da
Câmara Municipal de Viana do
Castelo.
Em análise estiveram assuntos
relacionados com a criação de
alojamento temporário, o emprego e a mudança de paradigma
no pós-pandemia e a saúde men-

Valença

Hospital privado entra
em funcionamento na segunda-feira

DR

José Maria Costa, presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo

tal.
Esta reunião marcou o início
de uma nova fase da Agenda para a Inovação Viana 2030, que
tem como objectivo principal
dar coerência e interligar grandes investimentos que estão assegurados e ainda identificar e
projectar novos investimentos,
no Quadro de Inovação e Desenvolvimento Sustentado.
O documento deve reflectir a
visão dos munícipes, das esco-

las, das empresas e das instituições do concelho sobre o futuro
colectivo do concelho e vai ser
apresentado num fórum final antes de ser validado pela Câmara
e Assembleia Municipal de Viana do Castelo.
Até ao momento, a Agenda para a Inovação Viana 2030 já reuniu cerca de mil participações de
munícipes, entre respostas por
escrito ao inquérito em papel ou
através do inquérito digital.

Plataforma disponibiliza mais de 900 produtos de nove categorias de negócio

Viana Market tem 125 lojas ‘on line’
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

A plataforma de comércio digital ‘Viana Market’ vai passar a
contar com 125 lojas. Recentemente a plataforma registou
mais 90 processos de adesão que
se juntam aos 35 projectos iniciais.
Ao todo podem ser comercializados cerca de 900 produtos distribuídos por nove categorias de
negócio.
A plataforma Viana Market reforça ainda o serviço prestado
com o recurso a uma empresa de
entregas nacionais e internacio-

nais e está também a melhorar o
site e avançou com uma adaptação mobile.
Estas novidades foram apresentadas durante uma conferência de imprensa com a presença
dos parceiros já que esta é desenvolvida no âmbito do projecto Comércio Digital de Viana do
Castelo, iniciado pela Câmara
Municipal de Viana do Castelo
em parceria com a Associação
Empresarial de Viana do Castelo
(AEVC) e a Associação da Economia Digital (ACEPI), e criada
por um consórcio constituído
por empresas do concelho.
O vereador da Câmara de Via-

na do Castelo, Luís Nobre, destaca queesta é uma “mudança de
paradigma”, lembrando que todos podem inscrever-se como
“nova forma de fomentar o seu
negócio”.
A Viana Market permite que as
lojas possam ter uma presença
online nesta ferramenta digital,
garantindo a comercialização,
cobrança e expedição dos produtos vianenses, de Viana para o
mundo.
A plataforma assume-se, também, como uma solução para os
problemas causados aos comerciantes locais, pela pandemia e
pelo confinamento.

O novo hospital privado de Valença começa a funcionar na próxima segunda-feira. Com um custo de mais de 10 milhões de euros, a nova unidade do Grupo Trofa Saúde, ocupa um edifício de sete andares e permitia
a criação de mais de 100 postos de trabalho. A abertura realiza-se por fases, sendo que primeiros abre o Serviço de Ambulatório, ficando o bloco
operatório e o internamento para a segunda fase. O Serviço de Ambulatório conta com 40 especialidades nas consultas médicas e cirúrgicas, Exames Complementares de Diagnóstico de Imagiologia (TAC, Ressonância
Magnética, Raio-X, Mamografia, Ecografia) e Análises Clínicas Trofa Saúde, com acordo Serviço Nacional de Saúde (SNS-P1), fisioterapia com ginásio e cabines de tratamento e um serviço de Atendimento Urgente.

Assembleia da República

BE quer remunicipalização
dos serviços da Águas do Alto Minho
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) na Assembleia da República entregou um projecto de resolução com vista à remunicipalização
dos serviços prestados pela empresa Águas do Alto Minho. O objectivo é
repor a normalidade nos serviços de abastecimento de água e garantir a
aplicação de tarifas justas e acessíveis aos munícipes. Os bloquistas dizem que a agregação dos sistemas municipais de água provocou “brutais
aumentos de tarifas” e o aparecimento de erros “grosseiros” de leituras.

Obras avaliadas em cerca de 500 mil euros

Frente ribeirinha
está a ser remodelada
CAMINHA
| Redacção |

A frente ribeirinha de Caminha
está a ser alvo de obras de remodelação. Os trabalhos estão avaliados em cerca de 500 mil euros
e consistem na construção de iuma ecovia, que permite destacar
a relação de Caminha com o estuário do rio Minho.
A ecovia vai ligar a zona do
Estaleiro do Quintas ao Posto
Náutico, através da avenida marginal, criando uma via pedonal e

clicável de elevada qualidade,
articulada com a rede viária,
com os outros meios de transporte e com os locais de estacionamento existentes, em consonância com as medidas previstas
no âmbito do PAMUS 2020 –
Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável.
Em Maio de 2018 foi inaugurado, na mesma zona, o Cais dos
Pescadores, uma obra que custou cerca de 800 mil euros, e que
beneficiou a rampa de acesso às
embarcações.
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TAKE AWAY
JÁ SABE O QUE VAI ALMOÇAR HOJE?
Deixamos-lhe algumas sugestões, onde poderá encontrar
a sua refeição preferida, sem sair de casa.

Sapateira recheada
Tábua mista de Marisco
Folhado de alheira c/ legumes
Tordos fritos em azeite e alho.
Bacalhau à Torres
Bacalhau na Braza
Filetes de pescada fresca
c/Salada russa
Lampreia à bordaleza ou de
arroz

TAKE
AWAY

www.soaresdosleitoes.com

Segunda a Sábado 19h às 21h
Sábado e Domingo das 12h às 15h

253 912 933
938 647 087
Rua do Outeiro n.º 16, 4705-807 Braga

TAKE
AWAY

Terça a Sábado, das 18h às 21h

253 213 018
Rua Américo Carvalho, 36 – 4715-001 Braga

Cabritinho assado no forno
Nacos de vitela ao alho
Papas de Sarrabulho c/ Rojões
Rosbeef folhado
Cozido à Portuguesa
(2º Domigo de cada mês)
Pudim abade de priscos
Crocante de requeijão c/ doce
de abóbora

correiodominho.pt 23 de Fevereiro 2021

15

SC Braga

Desporto

“SC BRAGA NÃO É APENAS FUTEBOL, TEM
TAMBÉM RESPONSABILIDADE SOCIAL”
EM PERÍODO PANDÉMICO, atento às necessidades dos que o rodeiam, o SC Braga decidiu doar um dos seus autocarros
à Irmandade de S. Bento da Porta Aberta. António Salvador diz que o clube quer estar sempre próximo e pronto a ajudar.
SC BRAGA
| Ricardo Anselmo |

A cerimónia foi simples e discreta, como o momento exige,
mas o significado da mesma é
bem grande. Atento às necessidades da comunidade, o SC Braga, em articulação com a Arquidiocese, decidiu doar um autocarro com dez anos, de 22 lugares, à Irmandade de São Bento
da Porta Aberta. A viatura servia, outrora, as equipas da formação do clube, mas a frota teve
de ser renovada e, como explica
António Salvador, foi encontrada aqui uma bola solução para
que outros pudessem ficar a ganhar.
“Com a pandemia que a todos
nos tem afectado, o SC Braga foi
obrigado a rever grande parte da
sua frota de transportes da nossa
formação e, em função disso, tivemos de optar por outros veículos, com outras comodidades.
Assim, ao invés de colocarmos
este e outros veículos à troca,
decidimos doá-los a instituições
de cariz social”, começou por
explicar o líder arsenalista, prosseguindo.

ROSA SANTOS

António Salvador, D. Jorge Ortiga e o cónego Roberto Rosmaninho Mariz, na cerimónia de doação do autocarro à Irmandade de S. Bento

“Temos trabalhado em conjunto com a Arquidiocese em várias
vertentes e decidimos doar este
autocarro à Irmandade de S.
Bento da Porta Aberta. O SC
Braga não é apenas um clube de
futebol, tem também uma gran-

de responsabilidade social perante a comunidade, por isso
queremos estar cada vez mais
próximos e responder afirmativamente às necessidades nos
momentos mais difíceis”, salientou António Salvador.

Numa cerimónia que contou,
também, com a presença de D.
Jorge Ortiga, bem como de outras personalidades da Irmandade (Pe. António Lopes, Reitor da
Basílica, Dr, José Arriscado, Director do Hotel e Dr. Fernando

Correia, Tesoureiro da Irmandade), o cónego Roberto Rosmaninho Mariz, presidente da Irmandade, não escondeu a alegria
pela atitude.
“A Irmandade situa a sua actividade religiosa na vivência do
culto. Este autocarro também
funciona como um incentivo para que nos sintamos motivados a
peregrinar até S. Bento da Porta
Aberta. Olhando também à vertente turística do contexto em
que estamos inseridos, quando
nos foi feita esta proposta recebemo-la com muita alegria. Nós
não tínhamos nenhum autocarro
e posso assegurar que ele não
vai ficar lá parado. Vamos colocá-lo ao serviço da irmandade,
não só para fins religiosos, mas
também para uma dimensão turística, que o Gerês nos potencia. No fundo, queremos colocar
este mesmo autocarro ao serviço
das entidades religiosas e sociais
da nossa zona, respondendo às
necessidades”, asisnalou, terminando de fora bem disposta.
“Muito obrigado e que S. Bento abençoe o SC Braga, para que
possa um dia ser campeão nacional”, brincou.

D. Jorge Ortiga enaltece papel social do clube

“Manifesto a minha gratidão ao SC Braga,
este tipo de atitudes têm sido recorrentes”
SC BRAGA
| Ricardo Anselmo |

Presença impactante, D. Jorge
Ortiga, Arcebispo Primaz de
Braga, enalteceu, também, o papel que o SC Braga tem tido junto da comunidade, com esta e
outras iniciativas.
“É inevitável não abordarmos
esta oferta generosa do SC Braga tendo em conta este contexto
de pandemia. É comum dizer-se
que estamos todos no mesmo
barco, mas a nossa sociedade

tem vários barcos, com qualidades diferentes. A pandemia não
veio trazer nada de novo, mas
sim mostrar aquilo que a sociedade realmente é: muito desigual, com muitas necessidades
concretas. Portanto, neste espírito de solidariedade, é imperativo
darmos as mãos para que tenhamos uma sociedade mais humana, justa e fraterna”, começou
por frisar, passando, depois, a
descrever mais um acto social
do clube.
“Este autocarro terá um serviço

comunitário e trata-se de mais
um gesto solidário do SC Braga.
Esta responsabilidade que temos
uns para com os outros, é social
mas também empresarial. Hoje é
muito fácil falarmos de uma
economia social, mas nem sempre vemos empresas que sejam
capazes de rever a sua lógica do
lucro e colocá-lo ao serviço do
bem comum. Tenho que manifestar uma vez mais a minha
gratidão ao SC Braga, porque
este tipos e atitudes têm acontecido com regularidade”, disse.

ROSA SANTOS

Autocarro servia a formação do Sporting Clube de Braga
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“É sempre bom sermos
reconhecidos pelos adeptos”
RÚBEN FERNANDES, capitão do Gil Vicente, foi eleito pelos adeptos o ‘Man
of the Match’ na vitória sobre o Santa Clara, na 20.ª jornada da I Liga.
GIL VICENTE
| Miguel Machado |

TERTÚLIA

O central Rúben Fernandes foi
eleito pelos adeptos do Gil Vicente o melhor jogador em campo na vitória sofrida sobre os
açorianos do Santa Clara, na 20.ª
jornada da I Liga, com um golo
de penálti no cair do pano, apontado por Pedrinho.
“É sempre bom reconhecerem
que estivemos bem no jogo, mas
o mais importante foi a vitória
do clube, isso é que interessa",
afirmou ontem Rúben Fernandes, em declarações à Gil Vicebnte TV, partilhando o prémio
com “todos os adeptos que sempre estiveram connosco até agora e vão continuar a apoiar até ao
final do campeonato”.
O prémio é um galo de Barcelos em porcelana com as cores
do clube. Para Rúben Fernandes
tem um grande simbolismo: “é
muito bonito, é um símbolo da
cidade mas acima de tudo é um
símbolo de Portugal”, frisou.
Sobre o momento do clube no
campeonato, o capitão reconhece: “as coisas às vezes não correm da melhor maneira mas continuarmos a trabalhar, a fazer o
que o mister nos pede, e esta vitória foi fruto do nosso trabalho”, destacou.
Como porta voz do grupo, Rúben Fernandes garante determinação no seio da equipa para fazer face a um campeonato que
está a ser disputadíssimo esta
época pela manutenção.
“Não é fácil, toda a gente tem
visto o campeonato que tem si-

BRACARENSE
José Machado António Duarte Artur Correia

HOJE 19 às 20 horas
106.0 FM

QUINTAS-FEIRAS
Publicação no Jornal
Correio do Minho

GIL VICENTE FC

Rúben Fernandes recebeu ontem o prémio: um Galo de Barcelos com as cores do clube

do, não só connosco mas com
todas as equipas que estão na luta, separadas por 1/2 pontos.
Mas vamos fazer tudo para no
final sermos felizes”, vincou o
experiente central de 34 anos.
Numa época onde “tudo é estranho”, especialmente devido à
falta de adeptos nos estádios,
Rúben Fernandes lamenta a ausência do público: “os nossos
adeptos são muito importantes

em nossa casa. Acho que as outras equipas também o sentem”.
De volta aos treinos, o foco do
capitão está já na viagem a Tondela: “vamos trabalhar bem durante esta semana para chegarmos lá e conseguirmos os três
pontos, que é o objectivo.”
Por fim, o capitão deixa palavra de gratidão aos adeptos barcelenses pelo apoio e pede que
continuem a acreditar.

§Guimarães

24 HORAS
AO SEU SERVIÇO

LIGUE JÁ PARA: 707 200 027 - DISPONIBILIDADE IMEDIATA

REGISTOS: ANPC N.º 272 - PSP N.º 220 - IMPIC N.º 89794 - PUB

SISTEMAS DE SEGURANÇA
Desde 1995

Equipa não vence há 5 jogos

Adeptos do Vitória
mostram desagrado

Depois da derrota em Paços de Ferreira, no domingo à tarde, a equipa
do Vitória teve à sua espera vários
adeptos no Estádio D. Afonso Henriques, não escondendo o seu desagrado pelo desaire sofrido que dei-

xou a equipa a seis pontos do quinto
lugar e mais longe do acesso às provas europeias (na próxima época).
Com a polícia no local, que controlou
a situação, os jogadores e treinadores abandonaram o estádio sem problemas, mas sentiram a desilusão
dos adeptos vitorianos, insatisfeito
com ciclo de cinco jogos seguidos
sem vencer no campeonato.
Última vitória da equipa de João

Henriques foi, por 1-0, em casa ao
Maritimo, no dia 31 de Janeiro. Depois seguiram-se empates com Benfica, Belenenses SAD e Farense, e
derrotas com Rio Ave e P. Ferreira.
E no horizonte estão vários jogos que
se adivinham complicados, como
Boavista (casa), o dérbi com o eterno-rival SC Braga (fora), Gil Vicente
(casa) e Sporting (fora), partidas a
disputar até ao final de Março.
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Silas restaura a confiança
e já pensa na segunda vitória

AO QUARTO JOGO o novo treinador do Famalicão estreou-se, finalmente,
a ganhar. Triunfo em Vila do Conde dá moral e tirou o clube do último lugar.
FC FAMALICÃO
| Miguel Machado |

A vitória alcançada em Vila do
Conde (1-0 ao Rio Ave) devolveu o entusiasmo à equipa do
FC Famalicão na I Liga, numa
jornada onde ultrapassaram uma
barreira psicológica importante:
deixaram de ser últimos classificados, e abandonaram inclusive
a zona de descida, subindo duas
posições na tabela. Silas precisou de ir ao quarto jogo para saborear o primeiro triunfo no comando dos famalicenses, mas
agora quer mais.
“Esta vitória não terá grande
significado se para a semana não
ganharmos. Duas vitórias seguidas sim, tem uma importância
imponente no sentido de dar for-

I Liga

I LIGA

FC Porto vence e
recupera 2.º lugar
O FC Porto ganhou ao Marítimo, por 2-1, no fecho da 20.ª
jornada, e recuperou o segundo lugar, relegando o SC Braga para terceiro. Após empate
ao intervalo, com golos de
Uribe (15) e Leo Andrade (18
minutos), Otávio carimbou a
vitória aos 90+3 (de gp).
Dragões seguem a 10 pontos
do líder Sporting que vão receber na próxima jornada.
Já o Marítimo somou a sexta
derrota seguida e é o novo lanterna vermelha da I Liga.

II Liga
FC FAMALICÃO

Silas já recolocou o FC Famalicão no trilho das vitórias

ça e de funcionar como uma alavanca para a situação que estamos a viver”, analisou o treinador do Famalicão no final da
partida da 20ª jornada, já com a

mira na recepção ao Farense, um
rival directo.
O próximo jogo marcado para
sábado às 15.30 horas, no Municipal de Famalicão.

Feirense derrota
a Académica
O Feirense venceu a Académica, por 1-0, e relançou a luta
pela subida à I Liga.
Resultados de ontem:
Benfica B - Mafra, 2-0
Varzim - SC Covilhã, 1-2
Feirense - Académica, 1-0.

JORNADA 20

RESULTADOS
Boavista, 1 - Moreirense, 0
Belenenses SAD, 2 - Nacional, 1
Gil Vicente, 1 - Santa Clara, 0
Sporting, 2 - Portimonense, 0
P. Ferreira, 2 - Vitória SC, 1
Rio Ave, 0 - Famalicão, 1
SC Braga, 4 - Tondela, 2
Farense, 0 - Benfica, 0
Marítimo, 1 - FC Porto, 2
CLASSIFICAÇÃO
J

V

E

D

M

1. Sporting
20 17 3 0 42
2. FC Porto
20 13 5 2 45
3. SC Braga 20 14 1 5 37
4. Benfica
20 11 6 3 33
5. P. Ferreira 20 11 5 4 28
6. Vitória SC 20 9 5 6 25
7. Moreirense 20 6 7 7 18
8. Santa Clara 20 7 4 9 20
9. Rio Ave
20 5 7 8 16
10. B.SAD
20 4 9 7 11
11. Nacional
20 5 6 9 19
12. Tondela
20 6 3 11 21
13. Portimon. 20 5 4 11 18
14. Gil Vicente 20 5 4 11 16
15. Farense
20 4 6 10 22
16. Famalicão 20 4 6 10 18
17. Boavista
20 3 9 8 20
18. Marítimo
20 5 2 13 19
PRÓXIMA JORNADA
Boavista - Moreirense
Belenenses SAD - Nacional
Gil Vicente - Santa Clara
Sporting - Portimonense
Paços de Ferreira - Vitória SC
Rio Ave - FC Famalicão
SC Braga - Tondela
Farense - Benfica
Maritimo - FC Porto

S
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17
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24
23
23
16
26
34
26
26
29
32
32
30

54
44
43
39
38
32
25
25
22
21
21
21
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19
18
18
18
17
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“Todo o edifício de futuro do futebol
português está em risco de colapso”

ASSOCIAÇÕES Distritais e Regionais de Futebol manifestaram descontentamento pela decisão do Governo de excluir o desporto
do Plano de Recuperação e Resiliência. Manuel Machado, presidente da AF Braga, diz estar em causa o futuro da modalidade.
FUTEBOL DISTRITAL

+ retoma

| Joana Russo Belo |

É um futuro em risco. E com um
enorme ponto de interrogação:
como vão sobreviver os clubes
distritais à pandemia da Covid19 e às paragens competitivas?
A resposta é difícil de encontrar
e ganha contornos mais críticos
analisando a decisão do Governo de excluir o desporto do Plano de Recuperação e Resiliência
(PRR), o que coloca em causa a
sobrevivência de centenas de
clubes.
“As Associações Distritais e
Regionais de Futebol não compreendem o critério aprovado e,
por esta via, manifestam o seu
descontentamento, já que nos
causa estranheza o facto do desporto não se encontrar contemplado em tão importante documento, considerado fundamental
para o desenvolvimento de Portugal durante a actual década”,
lê-se no comunicado das
ADR enviado à agência Lusa
(ver caixa).
Contactada a Associação de
Futebol de Braga, o presidente
Manuel Machado foi peremptório: “está todo o edifício de futuro do futebol português em risco
de colapso. A formação é a base
e os alicerces e, se não for ci-

Presidente da AF Braga
acredita que, no início de
Abril, poderão ser retomados os campeonatos, mas
a associação está ainda a
“estudar” soluções para a
retoma das competições.

DR

Na Pró-Nacional, por
exemplo, é certo que a
segunda fase já não será
disputada e o timing
também já não permitirá
a segunda volta do campeonato. Entre as possibilidades, está a realização
de play-offs para atribuição do título de campeão.

Manuel Machado lembra que está em causa a sobrevivência dos clubes

mentada e apoiada, todo o edifício cai com estrondo e com consequências irreparáveis”.
O dirigente lembra que está em
causa a sobrevivência dos “clubes, atletas, dirigentes”, num bolo que abrange várias áreas da
sociedade, tendo em conta o peso do futebol distrital nas regiões. “É importante para a eco-

nomia portuguesa, para as empresas, comunicação social,
transportes, restauração, entre
outros, é todo um conjunto afectado em torno do futebol e milhões de empregos na União Europeia que estão em jogo”,
referiu Manuel Machado, considerando “fundamental” o apoio
do Governo, “se é que pretende

ter uma sociedade com saída no
futuro”.
“O desporto em si é um bem
essencial, não se esgota só no aspecto desportivo, é uma escola
muito grande de socialização,
com conceitos de tolerância, solidariedade e valores que permitem melhores cidadãos. Isto é
determinante para o futuro do

país”, frisou, acrescentando que
“é no futuro que temos de assentar as ideias”.
“É um momento extraordinário
em termos de sustentabilidade
dos clubes, está tudo em causa,
começa nos clubes distritais e
vai parar à Federação”, alertou
Manuel Machado.
O dirigente explicou ainda que
a AF Braga está a “estudar soluções” para a retoma das competições, “para ir ao encontro da
maior verdade desportiva possível”. “Acredito que só vai haver
desconfinamento na segunda
quinzena de Março, teremos depois de dar duas semanas para os
clubes treinarem e iniciaremos
no início de Abril, se as coisas
estiverem a correr bem. Mais do
que isto é muito prematuro ainda. Quanto ao quadro competitivo, na Pró-Nacional, por exemplo, a segunda fase já morreu e o
timing para a segunda volta não
é suficiente. Poderemos ter tempo para fazer algo mais do que a
primeira volta, com play-offs,
mas estamos ainda a estudar as
possibilidades. A primeira volta
vai ser concluída, mas queríamos algo mais, sabendo, no entanto, que a verdade desportiva
esta época está comprometida.
Temos de aguardar com serenidade”, rematou.

Desporto de fora do Plano de Recuperação e Resiliência

Decisão do Governo coloca em causa sobrevivência dos clubes
FUTEBOL DISTRITAL
| Joana Russo Belo |

Num longo comunicado enviado
à agência Lusa, as Associações
Distritais e Regionais de Futebol
alertam que a decisão do Governo - que não contemplou o desporto no Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR) - coloca em
causa, “de uma forma decisiva, a
sobrevivência da já debilitada
actividade de muitas centenas de
clubes”, provocando o “progres-

sivo colapsar do tecido associativo desportivo do nosso país,
com todas as consequências dramáticas que isso implicará em
termos de coesão territorial da
nossa sociedade”.
“Os clubes filiados nas Associações Distritais e Regionais de
Futebol são os responsáveis pela
realização de milhares de jogos
semanais, movimentando várias
dezenas de milhar de cidadãos,
que proporcionam uma actividade semanal ao longo do ano,

sendo considerado um sector de
actividade económica com grande capacidade de atrair investimento e uma boa fonte de receita fiscal para o Estado”, refere o
comunicado, abordando o “enorme impacto” da pandemia da
Covid-19 no sector, provocado,
nomeadamente, pela “falta de
público” e pela “paralisação dos
escalões de formação”.
As associações alertam para o
risco de se estar a “comprometer
a evolução desportiva de milha-

res de praticantes, que aspiram
chegar ao topo da pirâmide desportiva”, o que “terá reflexo na
qualidade e competitividade”
das selecções nacionais e dos
“clubes de topo”.
Com a não inclusão do desporto no PRR “perde-se uma excelente oportunidade para efectuar
a reabilitação e modernização
das instalações desportivas existentes”, assim como para “elaborar um plano de infra-estruturas
desportivas inovador adequado à

actual realidade das necessidades da população” e um “plano
de revitalização financeira dos
clubes, ADR´s e federações”.
O documento apela ainda à
consideração do Governo para
que “a prática desportiva dos escalões de formação e dos seniores possa ser enquadrada, em
parte, no âmbito de alguma das
dimensões apresentadas, como é
o exemplo da Transição Digital,
com programas de formação de
jovens e de adultos aprovados”.
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Santa Luzia
perde com
Benfica e desce
ao terceiro lugar
NUN’ ALVARES SEGUNDO, a três pontos das
águias. Fafenses foram ao reduto do Arneiro
vencer por 1-4.

DR

Equipa feminina de futsal do Santa Luzia sofreu derrota por números expressivos com o campeão Benfica

FUTSAL FEMININO
| Rui Serapicos |

A equipa feminina de futsal do
Salta Luzia perdeu domingo, em
Viana do Castelo, com o Benfica, por 3-10, em jogo da jornada
5 da fase de apuramento de campeão nacional. Os números de
concretização das benfiquistas

t|em também expressão com
duas ‘encarnadas’, Janice Silva
e Inês Fernandes, a liderar agora
a lista das melhores marcadoras,
acumulando cada uma em cinco
jornadas nove golos.
Com esta derrota, as vianenses,
que na época anterior terminaram em segundo lugar a três
pontos do campeão Benfica,

baixam ao terceiro lugar com 9
pontos, enquanto o clube da Luz
reforça o comando, isolado com
15 pontos.
Beneficiando daquele desaire
sofrido pelas alto-minhotas, o
Nun’Álvares, de Fafe, que foi
ganhar ao reduto do Arneiros,
por 1-4, isola-se agora no segun-

do lugar com 12 pontos.
A equipa do FC Vermoim, que
perdeu em casa com o Quinta
dos Lombos, baixou ao sétimo
lugar, com 4 pontos.
As famalicenses recebem na
próxima jornada as vizinhas do
Nun’Alvares.
Por sua vez, o Santa Luzia vai

jogar ao reduto do Quinta dos
Lombos.
A jornada 26 vai ficar completa
com os jogos Nova Semente Arneiros e Benfica-Leões de
Porto Salvo.
Esta prova tem a sua conclusão
prevista para dia 5 de Junho,
com a jornada 14.
Publicidade
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+quartos-de-final

Vitorianas vencem em Oeiras e entram
nas meias-finais da Taça de Portugal

Resultados
SIMECQ, 59 - Vitória, 78
Sportiva, 73 - Vagos, 58
24 de Fevereiro
Guifões - Benfica

TRIUNFO EM VISITA À SIMECQ POR 59-68 nos quartos de final abre às vimaranenses as portas dos
meias-finais, para onde já entrou também o Benfica e a União Sportiva.

Adiado
CAB Madeira - Quinta
dos Lombos

BASQUETEBOL
| Rui Serapicos |

A equipa sénior feminina de basquetebol do Vitória SC garantiu
entrada nas meias finais da Taça
de Portugal. Em Oeiras, as vitorianas venceram aequipa da
SIMECQ — Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz
Quebradense, em encontro dos
quartos, por 59-78. Perante uma
equipa do escalão secundário, as
vitorianas foram menlhores nos
quatro períodos de jogo, com os
parciais de 14-21, 18-19, 20-21
e 7-17. Catarina Mateus, com
32 pontos — três lançamentos
triplos bem sucedidos —, foi a
minhota mais eficaz no capítulo
da concretização.
Citado pela página oficial do
clube, o treinador das vimaranenses, Rui Costa, comentou no
fim: “sabíamos que teríamos pela frente um adversário que, apesar de ser duma divisão inferior,
conta com várias atletas portuguesas de grande qualidade e
que estava extremamente motivado com a hipótese de marcar
presença na Final 4”.
“A equipa da casa, efectiva-

Andebol

Quintana em
situação grave
após paragem
cardio-respiratória
O guarda-redes luso-cubano de
32 anos do FC Porto e da seleção nacional de andebol, Alfredo
Quintana, sofreu ontem uma paragem cardio-respiratória no
treino dos azuis e brancos, anunciou o clube.
De acordo com informações
recolhidas à tarde junto de fontes do Hospital de São João, onde o jogador deu entrada nos
Cuidados Intensivos, Quintana
apresentava uma situação clínica
muito grave e com prognóstico
reservado.

DR

Vimaranenses juntam-se nas meias-finais ao Benfica e à União Sportiva

o trabalho que a nossa equipa
tem desenvolvido ao longo da
temporada. Queremos que o Vitória seja presença habitual nos
pontos altos competitivos”, comentou,
Ainda segundo a página oficial

mente, criou muitos problemas à
mais cotada equipa do Vitória
que teve uma entrada atribulada
entrada em jogo”, admitiu,
acrescentando que o SIMECQ
“lutava como podia, mas a diferença, sobretudo de estatura, tor-

nava a luta desigual e o Vitória
terminou o primeiro quarto a
vencer por 7 pontos”.
“Foi uma vitória meritória,
muito enaltecida pelo grande
trabalho da SIMECQ. A passagem à Final 4 é um prémio para

§voleibol

Campeonato Nacional da I Divisão feminina

I Divisão masculina
VC Viana perde na Maia
O VC Viana perdeu na visita ao Castêlo da Maia por 3-1, em encontro
da 13.ª e penúltima ronda da Série
dos Primeiros do Campeonato Nacional da I Divisão de Voleibol.
Após uma entrada em falso, que resultou na perda do primeiro set por
25-16, no segundo set os minhotos
reagiram e ganharam por 20-25.
Mas depois os maiatos impuseramse por 25-17 no terceiro set e fecharam as contas no último por 25-22.
Na classificação, liderada pelo Benfica com 32 pontos, seguido da Fonte do Bastardo com 31 e Sporting
com 29, o VC Viana ocupa o sétimo
lugar, com 8 pontos, somando três
vitórias em 13 jogos realizados.

do Vitória, o segundo parcial foi
idêntico ao primeiro com a equipa da Cruz Quebrada a nunca virar a cara à luta e a dificultar a
vida a uma equipa vitoriana algo
cansada, mas superior.
O SIMECQ entrou na segunda
parte determinado a reagir e surpreendeu uma equipa do Vitória
que naquele momento do jogo
não igualou a agressividade das
da casa. No entanto, as conquistadoras têm outros argumentos e
com o jogo empatado a 4 minutos do fim do terceiro, um parcial de 10-1 deixa as vitorianas
confortavelmente na frente.
Com o último parcial, veio o último esforço da equipa da casa
que a três minutos volvidos tinha reduzido a vantagem para 4
pontos. No entanto, a equipa do
Vitória carrega no acelerador em
ambos os lados do campo e termina o jogo com um parcial de
15-0 desequilibrando o marcador de um jogo que até então tinha sido mais próximo do que
possa parecer pelos números.

SC Braga e Vitória perdem em casa
AVC Famalicão vence o Belenenses
VOLEIBOL
| Rui Serapicos |

A equipa feminina de voleibol
do SC Braga perdeu em casa,
por 0-3, com o CD Aves, em encontro a contar para a 25.ª jornada do campeonato nacional da
I Divisão.
A turma do Vale do Ave entrou
no primeiro set ganhou 12-25,
mantendo no segundo set um registo vitorioso com o parcial de
17-25. No terceiro set as ‘guerreiras’ deram mais luta mas não
impediram a derrota por 20-25.

DR

Famalicenses festejam triunfo em Belém

Em Guimarães, Vitória SC
perdeu em casa com o Benfica,
por 0-3, com resultados parciais
de 12-15, 21-15 e 19-25.
O AVC Famalicão foi ao Restelo bater o Belenenses, por 0-3,
com os parciais de 17-25, 19-25
e 22-25.
Na classificação liderada pelo
FC Porto com 66 pontos, seguida do Sporting com 64, Leixões
com 58 e Benfica com 52, o
AVC Famalicão é 8.º com 32 , o
Vitória 11.º com 18 e o SC Braga 12.º com 13, tendo abaixo de
si o Boavista com 7 e o Belenenses, que é 14.º com 4.
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Opinião
JORGE CRUZ Jornalista (o autor escreve em total desacordo e intencional desrespeito pelo dito Acordo

Opinião

Ortográfico, declarando-se objector do mesmo).

Correntes de esperança no panorama cultural
É

já esta semana, nos dias 26 e 27,
que as ‘Correntes d'Escritas’ regressam à Póvoa de Varzim, este
ano num formato completamente distinto,
ou seja, com uma configuração adaptada
aos condicionalismos do confinamento
imposto pela situação epidemiológica que
o país atravessa.
Na realidade, as provações que os tempos que vivemos impõem forçaram os organizadores, a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, a repensar o figurino desta
22.ª edição do Encontro de Escritores de
Expressão Ibérica. Dessa reflexão, saiu a
opção por um novo formato, inédito, que
reduziu o evento a apenas dois dias, num
regime não presencial, mas apenas via
online, ou seja, através da internet. Mesmo assim, ressalta desde logo um aspecto
que reúne todo o mérito para ser relevado
- o certame não sofrerá qualquer interrupção, como aconteceu com outros, e continuará a convocar um alargado e prestigiado leque de participantes, mais de 150,
sendo certo que, desses, mais de uma centena serão escritores.
Creio que esta postura de perseverança,
de recusa do comodismo que a desistência representaria, constitui a primeira nota
positiva que ficará a crédito de uma organização que, ao longo dos anos, sempre
nos habituou a recusar qualquer tipo de
cedência. Foi, aliás, essa atitude de grande profissionalismo e de gigantesca dedicação à cultura que, aliada a uma enorme
dose de bairrismo, conseguiu alcandorar
este festival poveiro a uma posição ímpar
no parco panorama cultural nacional.
E esta dimensão é tanto mais relevante
quanto é certo que acontece, não propriamente em contraciclo, mas numa altura
extremamente difícil para a Cultura, em
geral, e para o sector livreiro, em particular.
Recorde-se, a propósito, que ainda há
dias um largo conjunto de personalidades
e estruturas artísticas subscreveram uma

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.
Detentores de 5% ou mais do capital social:
Paulo Nuno M. Monteiro (99,5%)

carta aberta dirigida ao primeiro-ministro
na qual criticam a ausência de propostas
de investimento do Governo, na Cultura,
no Plano de Recuperação e Resiliência
(PRR), a apresentar em Bruxelas. A missiva acentua a não existência de "qualquer proposta relativa ao investimento na
Cultura", e lembra o "crónico subfinanciamento, precariedade e falta de investimento estrutural" no sector. Faz notar
também "a conhecida assimetria no acesso aos bens culturais e às infraestruturas
entre as diferentes regiões do país", o que
provoca "fragilidades históricas", que
"serão agravadas, e a recuperação e resiliência deste setor estão ameaçadas".
A resposta de António Costa foi pronta,
mas pouco tranquilizadora, já que apenas
refere que o projecto do PRR ainda pode
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beneficiar de novas propostas, embora sublinhando que o Plano “tem um curtíssimo prazo de execução, até 2026, e só
apoia reformas e investimentos que acelerem a dupla transição climática e digital
ou reforcem a resiliência”.
Mas voltando à actividade livreira, também ela a ser fortemente penalizada, não
nos podemos esquecer que os condicionalismos sanitários impuseram que as livrarias fossem impedidas de vender… livros,
enquanto se facultava aos supermercados
a possibilidade de os comercializar!
É verdade que o festival poveiro não vai
proporcionar a venda directa de livros,
mas, pelo menos, vai apoiar autores, editores e livreiros, uma vez que, ao contribuir para a promoção do livro e da leitura,
está a concorrer para o aumento de leitoDIRECTOR DO JORNAL director@correiodominho.pt
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res e, consequentemente e de uma forma
indirecta, para a sua comercialização. Como a ministra da Cultura vai participar na
conferência inaugural do evento, pode ser
que tenhamos a felicidade de obter respostas para este caso caricato e, deve dizer-se, que corresponde a uma inadmissível situação objectiva de concorrência
desleal.
Outro aspecto a merecer particular destaque prende-se com o facto de este festival literário ter decidido prestar uma justíssima homenagem a Luís Sepúlveda,
colocando num plano central desta edição
este escritor chileno que faleceu há menos de um ano, vítima de covid-19.
Assim sendo, os temas das diversas mesas do encontro terão por base afirmações
e citações retiradas de obras de referência
de Luís Sepúlveda.
Por outro lado, o vigésimo número da
Revista Correntes d’Escritas é inteiramente dedicado ao consagrado autor, numa viagem de revisitação da sua vida nas
suas diversas vertentes.
Como é sabido, além de escritor, Sepúlveda dispersou a sua actividade em áreas
diferenciadas, entre as quais as de realizador e jornalista, embora a sua faceta de
escritor tenha dominado grande parte da
sua vida. Aliás, o facto de as suas obras
estarem traduzidas em mais de 60 idiomas, e de terem vendido mais de 18 milhões de exemplares, são a demonstração
quer da qualidade da sua escrita, quer do
modo como a mesma ainda hoje é apreciada.
Seja-me, aliás, permitido recordar com
particular emoção a sua passagem pela
Feira do Livro de Braga, em Março de
2000, e o contacto que nessa altura estabeleceu com os seus inúmeros leitores
desta região, bem como a sua assídua presença na congénere de Lisboa e em quase
todas as edições das “Correntes d’Escritas”, a última das quais precisamente há
um ano.
Nota: Os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
NOTICIÁRIO: Lusa.
Estatuto editorial disponível na página da internet em www.correiodominho.pt
ASSINATURAS
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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.” LIDERANÇA

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,
HUMOR. Hoje: LIDERANÇA. E liderança
na pessoa do professor, dentro da sua sala de
aula. Aquela velhinha expressão “Aqui quem
manda sou eu!”, sofreu ao longo de tantos
anos os maiores ensaios críticos de psicopedagogos e estudiosos do assunto que ora
transformavam o professor num vil e intolerável déspota ora o colocavam no lugar da
vítima dos alunos que “assaltaram” a liderança na sala de aula. Assim, propus-me refletir na liderança em sala de aula construindo um abecedário da Liderança, refletindo
nele pequenas definições, imagens, estilos,
que permitem distinguir os professores não
no que eles “sabem” sobre liderança, mas no
que “fazem”, na maneira como “agem”,
quando estão com os seus alunos.
A - ATOR: a sala de aula é um palco e o
professor é um grande ator. Lidera com a sua
batuta, tem entusiasmo, é contagiante e termina sempre com um grande final;
B - BRILHO: encontra o brilho nos seus

C

erca de 4 em cada 10
pessoas adultas apresentam perturbações do sono, estando estas mais expostas
ao aparecimento de distúrbios como ansiedade, depressão, doenças cardiovasculares, obesidade e
declínio cognitivo. Um sono de
qualidade aumenta a capacidade
de concentração e produtividade,
bem como a memória, tem a capacidade de aumentar a performance desportiva, tem um efeito
protetor em doenças cardiovasculares como AVC, tem um efeito
direto na regulação do metabolismo do açúcar e da sensibilidade à
insulina podendo reduzir o aparecimento de doenças como a diabetes, reforça o sistema imunitário e diminui as respostas
inflamatórias do nosso corpo
além de que tem um impacto positivo direto na saúde mental.
Saiba que existem diferentes tipos de insónias: insónia inicial
quando a dificuldade passa por

alunos e fá-los brilhar;
C - CORPO: veste-se de forma adequada,
cuida da sua aparência, participa de corpo e
alma na sua sala.
D - DECISÃO: o oposto da omissão. Não
deixa acontecer, antes faz com que aconteça.
E - EXEMPLO: seja o que quer que o outro seja.
F - FLEXIBILIDADE: organize atividades extracurriculares e interesse-se por elas.
G - GESTOS: pequenos movimentos corporais que demonstram interesse, como inclinação sobre o aluno, pequenos toques, expressões faciais, contacto ocular.
H - HUMOR: que não rima nunca com ironia, sarcasmo ou agressão.
I - INSPIRAÇÃO: inspirado e inspirador os dois lados da mesma moeda.
J - JOGO: utilize sempre. Situações problema e desafios que favorecem a argumentação, dando intencionalidade à aprendizagem.
L - LOGRO: não minta. É melhor a verdade que dói do que a mentira que produz um
falso alívio.
M - MEMORÁVEL: porque causa impacto
nos seus alunos.
N - NÃO: deve ser dito na hora certa, pois
favorece a cooperação e a generosidade.

O - OUVIR: ajuda o outro a organizar a sua
experiência.
P - PERSONALIZAÇÃO: chamar o aluno
pelo seu nome transmite segurança e pertença ao grupo.
Q - QUALIDADE: a liderança que cumpre
o seu maior objetivo - o desenvolvimento do
potencial de cada um dos seus alunos.
R - REFORÇO positivo: é preferível ser
inspirado que criticado.
S - SORRISO: iniciar e finalizar a aula
com um sorriso demonstra vínculos afetivos
e que está feliz com eles.
T - TERRITÓRIO: passear pela sala transmite sensação de proteção e acalma o grupo.
U - UBUNTU: nome sul aficano que traduz “humanidade com os outros”. Uma pessoa com Ubuntu está aberta e disponível,
apoia os outros, não se sente ameaçada quando outros são capazes e bons, baseada numa
autoconfiança que vem do conhecimento que
pertence a algo maior e é diminuída quando
os outros são humilhados ou diminuídos.
V - VOZ: pode denunciar falta de vontade,
monotonia e tristeza, ou então entusiasmo,
novidade, alegria.
X - XEQUE MATE: tudo o que se promete
cumpre-se, sob pena da “morte do rei”.
Z - ZEPELIM: tal como o dirigível que

consiste em secções rígidas articuladas de
maneira flexível, assim é a nossa sala de aula:
com regras e rotinas bem sólidas vividas por
alunos apaixonados, otimistas e sonhadores.
A preparação dos professores como professores-líderes, é um problema de transformação, no sentido de “tornar-se professor”: não
é ensiná-lo como ensinar, mas ajudá-lo a
descobrir em si as suas melhores formas de
agir. Esta última ideia remete-nos para o “ser
professor”: desenvolvendo um estilo pessoal
de ensinar, explorando e descobrindo maneiras de utilizar a sua própria pessoa, os seus
conhecimentos, para tomar as decisões mais
acertadas. É um grande desafio humanista e
que cada vez mais, hoje, deveria ser reclamado para a formação de professores. Tal como
venho pensando amiúde não há lugar em
educação para se ser mau professor ou professor “assim-assim”. Um professor tem que
necessariamente ser um bom professor: os
riscos que se correm em educação são demasiado elevados. As mudanças nas características pessoais, de ser e perceber, transformam os professores em líderes. É a
capacidade de transformação de “professor”
em “tornar-se professor”. A liderança é assim
a característica que faz abrir a porta da sala
de aula a um professor entusiasmado, que dá
o exemplo, que gosta do que faz, que sorri,
que tem brilho nos seu olhar, que traz novidades e novas aprendizagens, que gere com
ritmo, com melodia, com harmonia, transformando os seus alunos em alunos entusiasmados, sorridentes e brilhantes. “Aqui quem
manda sou eu? Claro que sim!”

Sabe manter a qualidade do seu sono?
conseguir adormecer; insónia intermédia quando não se consegue
manter o sono; insónia terminal
que se refere ao acordar demasiado cedo; insónia simplesmente
quando o sono não é reparador.
Pode ser um problema primário
quando não há uma causa para o
seu aparecimento ou secundário
quando é provocada por outras
condições físicas e mentais. De
entre os principais fatores causadores de insónia destaque para o
stress, a ansiedade, depressão,
trabalho por turnos (alteração dos
ciclos de sono e vigília), ausência
de rotinas, por exemplo, na hora
de deitar, refeições pesadas e tardias e outras condições de saúde
como dores crónicas, dificuldade
em respirar, doenças como a síndrome da apneia do sono, ou a
simples necessidade de urinar

JOANA AFONSO

Médica Especialista em Medicina Geral e Familiar

Voz à saúde

frequentemente no período da
noite.
Como poderá fazer para melhorar a qualidade do seu sono?
1. Exposição à luz solar ou a luz
artificial no período do dia pode
melhorar a qualidade e duração
do sono, reduzindo essa exposição no final do dia / noite;

2. Não consumir café, alimentos com cafeína ou outros estimulantes (até mesmo a nicotina do
tabaco) cerca de 6 a 8 horas antes
de dormir;
3. Diminuir o consumo de álcool que, apesar de poder causar
sonolência, diminui a qualidade
do sono fazendo com que seja superficial e acorde frequentemente;
4. Evitar refeições pesadas ao
jantar ou antes de se deitar;
5. Diminuir os períodos de pequenas sestas durante o dia;
6. Ter uma rotina no que respeita aos horários de deitar e acordar, incluindo aos fins-de-semana;
7. Praticar exercício físico durante o dia, evite fazê-lo nas 5 horas antes de ir dormir;
8. Antes da hora de se deitar,

evitar fontes de luz azul artificiais como computador, televisão, tablet ou telemóvel, dado
que altera a produção natural da
hormona do sono, tendo um impacto negativo quer na sua quantidade quer qualidade;
9. Tornar o ambiente do quarto
confortável e usando-o apenas
para dormir, evite ver televisão,
coordene a temperatura para que
o quarto não esteja demasiado
quente ou frio, diminua as fontes
de iluminação e garanta o total silencio;
10. Por último, procure o seu
Médico Assistente se, mesmo assim, não conseguir manter um sono reparador e satisfatório. Evite
a automedicação, uma vez que,
muitos dos medicamentos que
possam ter um efeito rápido de
correção da insónia a curto prazo,
podem causar dependência com
efeitos negativos a longo prazo.
Lembre-se, cuide de Si! Cuide
da Sua Saúde!
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§PRR

CDS concentrado nas
eleições autárquicas
BRAGA
| Patrícia Sousa |

“Concentrado” nas próximas eleições autárquicas, o presidente do CDS admitiu
ontem que está “verdadeiramente confortável”, acreditando que o partido “conseguirá apresentar gente com capacidade e
provas dadas, com vontade de trabalhar e
com grande paixão por Braga”. Francisco
Rodrigues dos Santos adiantou que está
“na altura própria de tomar essas decisões
sem precipitações, mantendo um clima
de diálogo salubre a nível interno”.
Em Braga, no final de uma visita à Escola Secundária Alberto Sampaio, o líder
centrista assumiu que o partido está “concentrado” em preparar as próximas eleições autárquicas e de acordo com a organização interna decorre “um processo em
que obedece a uma geometria onde se
sentam à mesa as concelhias, as distritais
e a direcção do partido”.
Neste momento, continuou o líder do
partido, é tempo de dialogar internamente
no sentido de avaliar a estratégia local em
Braga. “A palavra é dada à concelhia, depois a distrital terá lugar para afirmar
aquela que é a sua posição e, de seguida,
a direcção nacional dialogará com os ór-

gãos para tomar a decisão”, garantiu
Francisco Rodrigues dos Santos.
Nas últimas eleições autárquicas, lembrou o presidente do partido, o CDS apresentou nos três primeiros lugares Altino
Bessa, Lídia Dias e Francisco Mota.
“Neste momento, temos que dialogar a
nível interno. Como presidente do partido
acho que todos os nomes que se apresentam a votos é de gente com qualidade e
escolhida conforme o seu mérito e perfil”, assegurou o líder, confidenciando estar “tranquilo”.
Em Braga, o CDS “tem óptimos protagonistas”. Francisco Rodrigues dos Santos exemplificou: “a começar pelo vereador Altino Bessa e a vereadora Lídia
Dias, o caso do presidente da Juventude
Popular ou o caso do deputado municipal
João Medeiros. Estamos verdadeiramente
confortáveis até com os nossos presidentes de junta”.
O presidente centrista reforçou a necessidade de se “tomar decisões sem precipitações”, até porque o CDS “é um partido
determinante para a conquista e reconquista da Câmara Municipal de Braga e
terá um papel sensato e construtivo”, assegurou ainda Francisco Rodrigues dos
Santos.

§CDS
Até aos 12 anos

Líder sugere ao Governo
que comece a planear
regresso às aulas

O presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos
Santos, desafiou ontem o Governo a “começar
a planear” o desconfinamento da Educação,
para permitir o regresso às aulas presenciais
dos alunos até aos 12 anos.
Em Braga, no final de uma visita à Escola Secundária Alberto Sampaio, o líder centrista
deixou o desafio: “se permitíssemos o regresso
às aulas presencias a crianças até aos 12 anos,
isso permitiria uma certa retoma da actividade do país, libertaria os pais da pressão de ter
de acompanhar as aulas, garantiria uma melhor gestão da sua vida profissional”, referiu.
O líder centrista sublinhou que os jovens até
aos 12 anos “têm muito poucos casos de infecções” e que o índice de transmissibilidade
“também é muito reduzido”. “Recomendaria
que o Governo começasse a planear o desconfinamento dos jovens até aos 12 anos”, enfatizou.

Por outro lado, o líder do CDS acusou o Governo de incumprimento da promessa de dotar
todos os alunos dos meios necessários para o
ensino à distância, nomeadamente um computador e respectiva ligação à internet.

Terras de Bouro

Barcelos

O presidente da Câmara de Terras de Bouro lamentou ontem que o Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR) exclua a construção da Via
Intermunicipal do Homem-Lima, reivindicada
"há mais de 10 anos".
Em declarações à Lusa, Manuel Tibo (PSD) explicou que aquela obra é "estruturante para o
desenvolvimento do concelho e que pretende
substituir a Estrada Nacional 301". "Devem-se
ter esquecido. Só pode ser essa a explicação. É
obra reclamada há mais de 10 anos e essencial
para a coesão territorial e para o desenvolvimento desta parte do distrito", referiu.
No entanto, para Manuel Tibo, o PRR tem "um
aspecto positivo" que "poderá beneficiar" Terras de Bouro: "Há uma verba de 800 milhões
de euros para investir em saneamento, o que
interessa muito a Terras de Bouro uma vez que
há falhas na rede de saneamento e de abastecimento de água".

O PSD Barcelos quer ver projectos estruturantes para o concelho, inscritos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O PSD Barcelos
teme que o concelho fique à margem da disponibilização de verbas que decorrerá da execução do PRR.
Assim, o PSD Barcelos entende que o PRR
constitui-se como um documento relevante
para o enquadramento da construção do novo
Hospital de Barcelos. Mas existem outros os
“projectos merecedores do empenho municipal” e que devem merecer a apresentação de
candidaturas enquadradas nos eixos de investimento previstos no PRR, nomeadamente o
Ecoparque de Areias de Vilar, as Vias Variantes
Circulares à Cidade, o Corredor Verde a ligar o
Estádio / novo Hospital / IPCA / Rio Cávado, a
eliminação das Passagens de Nível ferroviárias
sem guarda e o fomento da Habitação.

Manuel Tibo lamenta
exclusão da Variante
Homem-Lima

PSD quer ver projectos
estruturantes
para o concelho

A partir de hoje

Município apoia transporte de utentes
VIZELA
| Redacção |

O Centro de Vacinação Covid, inserido do
Plano de Vacinação Covid-19, instalado
em frente ao edifício do Centro de Saúde
de Vizela, que entra em funcionamento
hoje. O município apoio transporte de
utentes.
Para assegurar o transporte de utentes
acamados e cujas famílias não possam assegurar esse transporte, a Câmara Muni-

cipal efectuou uma parceria com os bombeiros locais, no sentido de que estes assegurem o transporte destes utentes, sendo que a câmara municipal assume os
custos desse transporte.
Os utentes que necessitarem de aceder a
este serviço, devem ligar directamente
para os serviços dos Bombeiros Voluntários de Vizela, através do contacto 253
489 100, ou para a linha de apoio municipal Covid-19 - 800 104 100, até 24 horas
antes do agendamento da toma da vacina.

Dois alunos de Famalicão

Caso Cidadania: partido
apresenta resolução
O CDS vai apresentar um projecto de resolução
para que o Governo desista do recurso judicial
no processo dos dois alunos de Famalicão que
podem chumbar por não frequência de Cidadania e Desenvolvimento.
Francisco Rodrigues dos Santos acrescentou
que o Governo deve permitir que aqueles alunos “continuem as suas aprendizagens no ano
em que estão, em vez de, forma radical e ideológica, querer que recuem três anos”.
“O Governo, teimosamente, continua a insistir
na reprovação do ano lectivo, em vez de
aguardar pela decisão final do tribunal”, lamentou.

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO DE

CARLOS DA SILVA RITO
A firma participa a todos os seus estimados clientes,
Fornecedores e Amigos o falecimento do Sócio Gerente,
SR. CARLOS DA SILVA RITO.
O seu funeral realiza-se hoje, terça feira, dia 23, com
missa de corpo presente às 11 horas, na Igreja Paroquial
de São Vicente. Finda esta irá a inumar no cemitério de
Monte d’Arcos, em jazigo de família.
Antecipadamente agradecem a todos quantos mostrem o seu pesar.
Braga, 23 de Fevereiro de 2021.
A FIRMA
Serviços fúnebres a cargo de “A FUNERÁRIA DE S. VICENTE” (Telf. 253262302 – E-mail: afuneraria.braga@sapo.pt)
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ID:124391014-114 -

157.400 €

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

ID:124391005-504 -

260.000 €

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

ID:124391068-5 -

320.000 €

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

ID:124391077-3 -

145.000 €

C.E.:(B-) - Apartamento T2, com garagem
e elevador em Vila Nova de Famalicão.
Restaurado com acabamentos de luxo (2º andar).
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

COMPRE O SEU
AUTOMÓVEL
NOS STANDS

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

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

SINTONIZE 106.0 FM

VENDE-SE
ESCRITÓRIO C/ 3 DIVISÕES

COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS

T0 69 000 €

e casa de banho privativa.
Av. Norton de Matos

Construção a iniciar em Gualtar
www.nortinveste.com

€ 35.000
Favor ligar ao 927 562 704

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€

EMPRESA DE PESADOS EM BRAGA

FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS

ADMITE

* 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...

www.antenaminho.pt

Rua dos Pedreiros n.º27 e 29,
Parque Industrial das 7 Fontes 4710-553 Braga
Ligue já: 967200625 ou 253615311 statusmoneylda@gmail.com
STATUSMONEY... Porque dinheiro não é problema...
É a solução!!

FREITAS COSTA
& FILHOS, S.A.

l SERRALHEIRO l MECÂNICO
l ELECTRICISTA
De preferência com carta de condução
de pesados.
Respostas para: rvieirapesados@gmail.com

LICENCIAMENTO DO FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO DE APOIO SOCIAL

1

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Licença n.° 09 | 2020
Ano

Construção Civil e Obras Públicas

CENTRO DISTRITAL DE BRAGA (1)
Serviço de Segurança Social

Substituir a licença,

2

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Denominação do estabelecimento: Complexo Comunitário
Localização do estabelecimento: Ruela do Calvário, 178
Localidade: Santa Eulália
Código Postal: 4620 - 535 Vizela
Distrito: Braga • Concelho: Vizela • Freguesia: Santa Eulália
Telemóvel /Telefone: 253 583 580 • Fax 253 583 583
E-mail: cspseulalia@gmail.com

3

Nome completo: Centro Social Paroquial de Santa Eulália - Vizela
Morada: Ruela do Calvário, 178
Localidade: Santa Eulália
Código Postal: 4620 - 535 Vizela

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

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE GESTORA

4

RESPOSTA SOCIAL A DESENVOLVER NO ESTABELECIMENTO

Centro de Dia

5

CAPACIDADE MÁXIMA

O estabelecimento pode abranger o número máximo de 30 (trinta) utentes

6

EMISSÃO

2020/12/18
(1)

Emitida ao abrigo do Decreto-Lei n.° 64/2007, de 14 março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 33/ 2014, de 4 de março.

Os dados constantes deste documento serão objeto de registo informático na base de dados da
Segurança Social. Poderá consultar pessoalmente a informação que lhe diz respeito, bem como
solicitar a sua correção. As falsas declarações são punidas nos termos da lei.
Mod. AS 02/2015 - DGSS (Página 1 de 1) versão www.seg-social.pt
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SOBRE RODAS

ANUNCIE NAS
NOSSAS PÁGINAS

COMPRE NOS STANDS CM

RENAULT CAPTUR R.S. LINE

CROSSOVER DE VISUAL MAIS DESPORTIVO
O Renault Captur R.S. Line é uma estreia absoluta no
crossover gaulês e, tal como outros R.S. Line, conta com
um visual mais desportivo. Já pode ser encomendado.
Seguindo o exemplo dos seus “irmãos”, o Renault Captur R.S. Line chega à gama
do crossover compacto gaulês, pela primeira vez na sua história, com um simples
objectivo: dar-lhe um visual mais desportivo. Na dianteira destaca-se a ‘lâmina’ no
para-choques, com o seu desenho inspirado nos… monolugares da Fórmula 1.
Passando para a lateral, vemos jantes de 18” ‘Le Castellet’ e quando chegados à
traseira este Captur passa a contar com o que parece ser um difusor e duas saídas
de escape. Também a denunciar esta versão encontramos os habituais logótipos.
O interior rege-se por toada minimalista, quase sem comandos físicos, e onde sobressai o enorme painel digital, curvilíneo de 27,2’’, que ocupa quase a totalidade
da zona superior tablier. No capítulo mecânico não traz novidades, mas a versão
R.S. Line do Captur estará disponível em praticamente toda as motorizações:
TCe 95cv, TCe 140cv, TCe 140cv EDC e E-TECH Híbrido Plug-in de 160 cv.
O Renault Captur R.S. Line chega à rede de concessionários em Maio, mas as encomendas já abriram, com preços a começar nos 24 890 euros.

DR

Novo Renault Captur chega com um visual mais desportivo ostentanto a sigla R.S. Line

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

FORD FIESTA HYBRID 125CV
AF-18-AG – 17.980€
7 ANOS DE GARANTIA

30

23 de Fevereiro 2021 correiodominho.pt

Agenda
Palavras Cruzadas

Publicidade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
RTP 1
05:59
06:30
10:00
13:00
14:23
15:57
17:30
19:05
19:48
19:59
21:01
00:00
01:00
02:41
03:00

RTP 2

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Os Nossos Dias
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
O Preço Certo
Direito de Antena
Telejornal
Joker
Presidente Biden
Disponível Para Amar
Europa Minha
O Sábio

18:25
18:39
18:46
19:10
19:33
19:58
20:22
20:32
20:37
21:30
22:05
22:55
23:27
00:42
01:07
02:09
03:00

Vicky
Grizzy e os Lemingues
A Carrinha Mágica
O Meu Cavaleiro e Eu
Bell E Sebastião
Max & Maestro
Conta um Conto
Banda Zig Zag
Maravilhas da Unesco
Jornal 2
O Dia
Nada Será Como Dante
A Febre Ferrante
E2 - Escola Superior
Sociedade Civil
Visita Guiada
Euronews

SIC
06:00
08:30
10:10
13:00
14:50
16:10
18:05
19:30
19:57
21:25
22:05
23:00
23:25
00:25
01:00
02:45
03:45

TVI
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Júlia
Viver a Vida
Êta Mundo Bom!
Jornal da Noite
Amor, Amor
A Serra
Terra Brava
Tempo de Amar
Totalmente Demais
Passadeira Vermelha
Linha Aberta
O Carro do Ano 2020

05:45
06:00
06:30
07:00
10:12
13:00
14:45
16:00
18:10
19:10
19:57
21:52
00:00
02:00

Os Batanetes
George, o Curioso
Diário da Manhã
Esta Manhã
Dois às 10
Jornal da Uma
A Única Mulher
Goucha
Big Brother - Duplo Impacto
Última Hora
Big Brother - Duplo Impacto
Diário
Jornal das 8
Bem Me Quer
Big Brother - Duplo Impacto
Extra
A Branca de Neve e o Caçador

Publicidade

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

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

9
7

8
CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

Praça do Comércio, 47

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Avenida Barjona de Freitas, 147

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
CENTRAL T. 258 515 173

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
CAMPANTE T. 253 481 272

PONTE DA BARCA
POPULAR T. 258 452 118

3

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

R. Dr. Abílio Torres, 1168

Rua António José Pereira 66

FAFE
QUINCHÃES T. 253 498 063

ARCOS DE VALDEVEZ
FÁTIMA T. 258 514 104

PONTE DE LIMA
CERQUEIRA T. 258 944 046

6

Rua das Cavadas, 48

Praça Dom Manuel I, 75

RR. Cardeal Saraiva, 10-18

VILA NOVA DE FAMALICÃO
GAVIÃO T. 252 317 301

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

VIANA CASTELO
MODERNA T. 258 809 000

Av. Eng. Pinheiro Braga, 72

R. da Corredoura, 50

R. do Aveiro, 203-205

GUIMARÃES
PAULA MARTINS T. 253 415 833

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

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

R. Teixeira de Pascoais, 71

Praça da República, 92

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

1

7

9

2

1

7

2

6
9

AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216

3

3

1

FARMÁCIAS

R. Cerqueira Gomes, 66

2

6

7

8

9
2
1

8

4

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Publicidade

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

253
916
966
936

253
233
233
233

Publicidade 31

253
602
602
602

SOU ESSA
DEVASSA,
MAMALHUDA
GRELÃO
SAÍDO, ANCAS
LARGAS C/ O.
NAT. MUITO
PELUDA

936182840

Segunda 22/02/21

Sorteio 08/2021

57 871
2.º Prémio 05 756
3.º Prémio 34 038
1.º Prémio

Lorena
19 anos
Olá meus amores
cheguei hoje,
sou a Lorena,
1,70 cms.
de altura de pura
gostosura.

Terça 16/02/21

964 131 762

Mulher tem de remar e escalar
montanhas para chegar
ao emprego diariamente

Insólitos

JOGOS

Vanessa Rochester, de 32 anos, escocesa,
é profissional de saúde e trabalha num lar.
Para chegar ao trabalho tem de fazer um
percurso de 60 km, que implica uma longa
caminhada pela floresta, atravessar um rio
num barco a remos, escalar montanhas
e uma viagem de carro. São três horas de
caminho. Sai de casa pelas 05h45.

LYNA

Mulher é mordida por um urso
quando usava casa de banho
no Alasca

Uma mulher foi atacada por um urso no
quando usava uma casa de banho exterior.
Shannon Stevens conta que foi mordida mal
se sentou na sanita. Quando o irmão foi em
seu socorro, pensou que o autor do ataque
fosse um esquilo ou uma marta. Mas ao abrir
a sanita, viu o focinho dum urso. Para ela a
ida à casa de banho nunca mais será igual.

Sorteio 14/2021

5 9 25 29 30
*6 *7
Quarta 17/02/21

Sorteio 14/2021

8 10 21 36 43
+6
Quinta 18/02/21

Perez
Lyna Perez volta
empreender e lança
o seu website, com
material fotográfico
demasiado sensual
para as redes sociais.
Claro que os
interessados terão
que pagar uma
mensalidade para
aceder ao material.
Lyna Perez sabe usar
o que tem...

Sorteio 07/2021

43 032
729
3.º Prémio 07 302
4.º Prémio 36 167
Terminação 2
Série sorteada 6.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 07

Sexta 19/02/21

Sorteio 15/2021

4 12 25 46 48
*7 *12

Sorteio 08/2021

KTB 10589
Sábado 20/02/21

Sorteio 15/2021

2 28 31 36 45
+7

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: 9 de Ouros, que
significa Prudência.
Amor: Deixe o ciúme de lado e tire
mais partido da sua relação.
Saúde: É conveniente que pratique
mais exercício. Peso a mais faz mal
aos ossos.
Dinheiro: Podem pedir-lhe dinheiro
emprestado. Seja prudente.
Números da Sorte: 9, 14, 20, 33,
39, 49.

Balança
Carta do Dia: 2 de Ouros, que
significa Dificuldade, Indolência.
Amor: Bom dia para fazer um
programa com os seus filhos.
Saúde: Pode sentir-se mais
cansado. Cuide de si.
Dinheiro: Tenha cuidado com
certos colegas. Não confie
demasiado.
Números da Sorte: 8, 24, 31, 42,
52, 54

Touro
Carta do Dia: O Dependurado, que
significa Sacrifício.
Amor: Evite falar demasiado da sua
vida íntima. Proteja o seu amor.
Saúde: Previna problemas de visão
incluindo abóbora na alimentação.
Dinheiro: Poderá ter de fazer
sacrifícios no trabalho. Será
recompensado.
Números da Sorte: 11, 42, 27, 30,
12, 28

Escorpião
Carta do Dia: 4 de Paus, que
significa Ocasião Inesperada,
Amizade.
Amor: Ajude um amigo que pode
confrontar-se com um
acontecimento inesperado.
Saúde: Vigie o colesterol. Coma
mais legumes e menos gorduras.
Dinheiro: Encare as dificuldades
com calma. Vai superar todos os
obstáculos.
Números da Sorte: 25, 11, 33, 5,
17, 1

Gémeos
Carta do Dia: 4 de Copas, que
significa Desgosto.
Amor: Evite discutir por tudo e por
nada. Afaste um possível desgosto.
Saúde: Tendência para dores de
estômago. Beba chá de erva-doce.
Dinheiro: Vigie as poupanças para
não perder dinheiro.
Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47,
48
Caranguejo
Carta do Dia: Cavaleiro de Copas,
que significa Proposta Vantajosa.
Amor: Pode receber uma proposta
inesperada do seu par. Seja feliz.
Saúde: Se anda rouco tome chá de
casca de cebola.
Dinheiro: Possível entrada
inesperada de dinheiro.
Números da Sorte: 9, 11, 25, 27,
39, 47
Leão
Carta do Dia: Rainha de Ouros, que
significa Ambição, Poder.
Amor: Terá poder para dinamizar a
sua relação.
Saúde: Faça uma caminhada por
dia. Descontrair vai fazer-lhe bem.
Dinheiro: Conquistará as suas
metas.
Números da Sorte: 8, 17, 22, 39,
44, 48.
Virgem
Carta do Dia: 5 de Paus, que
significa Fracasso.
Amor: Dê mais atenção ao seu par.
Evite que a sua relação fracasse.
Saúde: Para ganhar novas forças
pratique uma atividade física.
Dinheiro: Adote uma postura mais
séria no trabalho. Faça-se respeitar.
Números da Sorte: 9, 46, 27, 33,
21, 14

Sagitário
Carta do Dia: 8 de Paus, que
significa Rapidez.
Amor: Poderá resolver um malentendido com o seu par. Recupere
a paz.
Saúde: Se anda com dificuldade em
fazer a digestão coma um pouco de
mel.
Dinheiro: Fase propícia a uma
rápida concretização de projetos.
Força!
Números da Sorte: 21, 14, 16, 23,
45, 9
Capricórnio
Carta do Dia: 3 de Espadas, que
significa Amizade, Equilíbrio.
Amor: Um amigo pode estar mais
sensível. Dê-lhe uma dose de
carinho extra.
Saúde: Imponha mais disciplina a si
próprio. Encontrará o equilíbrio.
Dinheiro: Tendência para gastos
excessivos. Domine os impulsos.
Números da Sorte: 7, 18, 22, 26,
45, 48
Aquário
Carta do Dia: Rei de Copas, que
significa Poder de Concretização,
Respeito.
Amor: Quebre a rotina na sua
relação. Crie momentos de
romantismo.
Saúde: Modere o consumo de
gorduras para não ficar com o
colesterol elevado.
Dinheiro: Conseguirá concretizar os
objetivos a que se propõe.
Números da Sorte: 10, 20, 36, 39,
44, 47
Peixes
Carta do Dia: 2 de Copas, que
significa Amor.
Amor: Mostre mais interesse pelo
que a sua cara-metade lhe diz. Zele
pela estabilidade.
Saúde: Se anda deprimido procure
ajuda. Não se entregue aos
pensamentos negativos.
Dinheiro: Período intenso a nível
profissional. Será recompensado.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40,
42

Publicidade
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Braga

Vieira do Minho

Esposende

Homem detido
por desobediência

Antigo posto da GNR vai acolher sede
da junta de Freguesia de Rossas

Utentes e elementos da Cruz Vermelha
foram os primeiros a serem vacinados

Um homem de 49 anos foi detido
pela PSP de Braga, por se encontrar
a conduzir uma viatura com a
licença de condução apreendida. O
homem incorre no crime de
desobediência. O homem foi
também sujeito ao teste de
alcoolemia, tendo acusado uma
taxa de álcool no sangue de 2,28
gramas por litro. A detenção
aconteceu na sexta-feira, na
Avenida de França.

O antigo posto da GNR de Rossas vai ser alvo de obras para acolher a
Junta de Freguesia. O assunto foi abordado recentemente num
encontro entre o presidente da Câmara Municipal de Vieira do
Minho, António Cardoso, e os autarcas daquela localidade. Em cima
da mesa estiveram ainda a colocação de relvado sintético no Campo
de Futebol Francisco de Matos, a construção de muro no Lugar de
Santa Marinha, a pavimentação em alcatrão no Lugar de Calvos, a
pavimentação em alcatrão nos Lugares de Lamedo, Arroteia, São
Pedro e Coutada, o apoio para aquisição de uma carrinha para a
equipa de vigilância e prevenção aos incêndios florestais e o
alargamento da estrada no Lugar de Covelo de Cima.

Melgaço

Braga e Famalicão

Boas práticas comerciais apresentadas
na Maratona das Transferências

Dois detidos por
condução com álcool
A PSP de Braga deteve ontem de
madrugada, na Rua Tanque da Veiga, um homem de 55 anos por conduzir um veículo sob influência do
álcool. Apresentou uma taxa de álcool no sangue de 1,73 gramas por
litro.
O mesmo aconteceu a um homem
de 36 anos, em Famalicão, que foi
interceptado pela PSP local na Rua
S. João de Deus. Tinha 1,39 gramas
de álcool no sangue.

Começou ontem em Esposende o processo de vacinação contra a Covid-19. Os primeiros a
serem vacinados foram os utentes e os elementos da Cruz Vermelha. O presidente da Câmara Municipal de Esposende, Benjamim Pereira visitou o local de vacinação e garantiu que o
espaço “obedece a todos os requisitos exigidos para o processo em questão. As condições
são fantásticas, com amplos espaços para espera e recobro. Temos a colaboração dos Bombeiros, que mantêm, em permanência, uma ambulância no local, para atender a qualquer
situação de emergência.” O centro de vacinação está localizado num pavilhão da zonda industrial de Esposende, mas o município tem também em funcionamento o Centro Colaborativo de Rastreios Covid-19, instalado na Start Esposende. Trata-se do local disponibilizado
pelo município, com recursos humanos e meios informáticos e materiais, para se proceder
ao apoio à Unidade de Saúde Pública em todos os necessários contactos a estabelecer com
pessoas infectadas por COVID-19 ou que estiveram em contacto com infectados. A autarquia e as juntas de freguesia disponibilizam transporte para a vacinação.

Distrito de Braga

PSP elaborou 55
contraordenações

O projecto de apoio ao comércio Melgaço tem Pop Up vai ser
apresentado no dia 4 de Março, no encontro on line Maratona das
Transferências. O projecto Melgaço tem Pop Up visa reanimar
centros urbanos que apresentem declínio prolongado fruto da falta
de animação comercial e reverter a perda de população.
Publicidade

Vila Nova de Cerveira

Surto de Covid-19 no Lar da Santa Casa
da Misericórdia já está sanado

A PSP elaborou, no distrito de Braga
entre os dias 19 e 21 deste mês, 55
autos de contraordenação, resultantes de acções de fiscalização de actividades económicas e condutas individuais no àmbito do Estado de
Emergência. No mesmo período foi
encerrado um estabelecimento por
incumprimento das normas estabelecidas.

O surto de Covid-19 detectado em Janeiro no Lar da Santa Casa da Misericórdia (Lar Maria
Luísa)- , já se encontra sanado. O surto infectou 41 dos 70 utentes e causou 14 mortes. O
primeiro surto que atingiu a instituição, com início em 12 de Janeiro, infectou ainda 32 dos
42 funcionários que se encontravam ao serviço, mas já estão "todos recuperados e em funções na instituição”, disse uma fonte da autarquia cerveirense. A mesma fonte indicou que
56 utentes do Lar Maria Luísa, recuperaram da doença causada pelo vírus SARS-CoV-2.

Publicidade

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

