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Braga

Cónego Mário Martins preside
à Confraria do Bom Jesus
CONFRARIA do Bom Jesus tem novo presidente, o cónego Mário Martins,
que quer manter o santuário “uma referência nacional e internacional”.

COVID-19
799,106

MORTES

16,086 (+63)

RECUPERADOS

Casos Confirmados

| Marlene Cerqueira |

A Confraria do Bom Jesus do
Monte tem novo presidente, o
Cónego Mário Martins, empossado na segunda-feira. Com ele
tomaram posse ainda Luís Braga
da Cruz como presidente da Mesa da Assembleia Geral e Paulo
Mourão que preside ao Conselho Fiscal.
Segundo a informação divulgada ontem pela Arquidiocese de
Braga, na tomada de posse, o cónego Mário Martins defendeu
que o santuário “deve permanecer uma referência nacional e internacional de todos os peregrinos e visitantes”.
Na Mesa Administrativa tomaram ainda posse Varico Pereira
como vice-presidente; Vicente
Craveiro como secretário; Luís
Carlos Fonseca como tesoureiro;
e o cónego João Paulo Alves,
Mário Paulo Pereira, Abel Barroso, Aristides Silva, Domingos
Lopes, Sandra Azevedo e Filipe
Salgado como vogais.
Na Mesa da Assembleia Geral
são secretários Fernando Fidalgo e Maria do Céu Ameixinha.
No Conselho Fiscal são vogais

705,976 (+4,567)

PORTUGAL

BOM JESUS

CASOS ACTIVOS
77,044 (-3,598)

+ 1,032 NOVOS CASOS

Famalicão
GNR interrompe festa
ilegal com 19 jovens

324905
NORTE

A GNR interrompeu uma festa
ilegal que juntava 19 jovens numa moradia em Gondifelos, Vila
Nova de Famalicão, em violação
do dever geral de recolhimento,
disse fonte daquela força à Lusa.
Segundo, a fonte, os jovens
transformaram a moradia “numa
espécie de discoteca”.
Todos os participantes foram objeto de contraordenações, que
ascendem a 200 euros.
Caso voltem a ser apanhados numa situação idêntica, incorrem
num crime de desobediência.
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LISBOA
E VALE DO TEJO
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Tomada de posse decorreu na segunda-feira, segundo divulgou ontem a Arquidiocese

Artur Moreira e Domingos Pereira.
O Órgão de Vigilância é ocupado pelo padre Miguel Ângelo
Costa.
No dia 7 de Julho de 2019, o

Bom Jesus do Monte foi inscrito
na Lista de Património Mundial
da UNESCO, no culminar de
uma candidatura que a Arquidiocese de Braga tinha sido apresentada em Janeiro de 2014.

§agenda
Com Ronaldo Sousa da UMinho

ICNF promove mais
uma ‘Conversa à Sexta’
O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas vai
promover a 5.ª conferência ‘Ciência à Sexta’ em modo digital, desta vez sobre o tema ‘Importância do sex-appeal
na conservação de ecossistemas de água doce’.
A conferência, que é proferida por Ronaldo Sousa, da Universidade do Minho, decorre sexta-feira, às 14.30 horas e
terá a duração de uma hora, incluindo espaço para debate de ideias. Esta iniciativa enquadra-se num ciclo de conferências em que o ICNF, no âmbito da sua missão, convida as academias a abordarem temas relacionados com a
conservação da natureza e das florestas, visando a utilização sustentável, a valorização, a fruição e o reconhecimento público do património natural.
A inscrição é gratuita mas obrigatória até amanhã.

Alerta

Limpeza de terrenos florestais
decorre até 15 de Março
O Município de Braga alerta que as mais recentes alterações legislativas em matéria de defesa da floresta contra
incêndios trouxeram prazos mais apertados, o aumento
do valor das coimas e novas regras para a limpeza dos terrenos numa faixa mínima de 50 metros à volta de edificações.
Assim, os proprietários, arrendatários, usufruários ou entidades que a qualquer título detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaço rural, devem proceder à limpeza dos terrenos até 15 de Março.
O não cumprimento destas acções de limpeza é passível
de aplicação de coimas que poderão ir de 280 a 10 mil euros (pessoas singulares) e de 1.600 a 120 mil euros (pessoas colectivas).
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Contagem Mundial

RECUPERADOS

2,490,867
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+ 206,477 NOVOS CASOS
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28,850,855
11,029,326
10,197,531
4,189,153
4,134,639
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ACTIVOS

513,553 9,195,063
156,598 148,584
247,276 811,040
84,047 365,762
121,305 1,406,335

CRÍTICOS

16,561
8,944
8,318
2,300
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Mundo
Reino Unido com 548 mortes nas últimas 24 horas

O Reino Unido registou 548 mortes e 8.489 novos casos de covid-19 nas
últimas 24 horas, mantendo uma tendência decrescente, de acordo com
dados publicados pelo Governo britânico.
Na segunda-feira tinham sido notificadas 178 mortes e 10.641 casos.
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Braga vai quadruplicar número
de vacinações diárias no Altice Forum

ESTÃO previstas 800 aplicações diárias, em vez das 200 até agora realizadas. Nas próximas oito semanas serão vacinados
perto de 19 mil utentes integrados na primeira fase. Mas todo o processo ficará dependente do número de vacinas disponível.
COVID-19

+ números

| Paula Maia |

A transferência do processo de
vacinação para para o Altice Forum Braga promete garantir
maior comodidade e conforto
para os utentes mas, sobretudo,
ampliar exponencialmente a capacidade de resposta, permitindo triplicar o número de doses
administradas diariamente.
Das 200 doses diárias que eram
aplicadas no Largo Paulo Orósio
aos utentes integrados nesta primeira fase (com mais de 80 anos
ou mais de 50 com patologias
associadas) passar-se-á para
uma média de 800 inoculações
por dia, prevendo-se que nesta
semana sejam vacinadas cerca
de 2500 mil pessoas.
Nas próximas oito semanas deverão ficar vacinadas os 19 mil
utentes integrados nesta primeira fase, mas todo o processo ficará dependente - tal como
acontece a nível nacional - do
número de vacinas disponível,
facto que poderá provocar algum retrocesso ou aceleração do
mesmo.
De visita ao Centro de Vacinação do Altice Forum Braga, que
entrou ontem em funcionamento, o presidente da câmara de

19 mil utentes

integrados neste primeiro
grupo já foram vacinados
1053. Com duas doses
já foram vacinadas
2 123 pessoas,
incluindo utentes de lares,
profissionais de saúde
e de segurança.

DR

Além de maior comodidade, o Altice Forum Braga permite alargar de forma substancial a capacidade de vacinação

Braga adiantou que nem sempre
tem chegado a cada um dos territórios o número de vacinas que
seria desejável, facto que está
dependente ao acesso às mesmas
a nível nacional. No entanto, Ricardo Rio diz que mantendo-se a
disponibilização que está prevista para o ACES de Braga “teremos capacidade para manter esta
cadência, apontando-se oito semanas para cumprirmos esta eta-

pa onde todos os cidadãos com
mais de 80 anos com 50 anos e
algumas patologias serão vacinados”. O autarca adianta que
gostaria que o processo fosse
mais acelerado, garantindo que o
Altice Forum Braga tem todas as
condições, em termos e recursos
humanos alocados e de espaço,
para ampliar a capacidade de
resposta “caso houvesse a disponibilização de mais vacinas”.

O acesso ao centro de vacinação do Altice Forum Braga é feiro através do Parque de Estacionamento, pela Rua Monsenhor
Airosa (em direcção a Lomar).
As pessoas com limitações em
termos de mobilidade podem
utilizar cadeiras de rodas que
são disponibilizadas no local,
usufruindo de um acesso mais
privilegiado ao local de vacinação através de elevador. “Uma

pessoa que tenha muitas limitações pode vir em transporte privado ou em ambulância e nem
sequer sair da sua viatura, sendo-lhe administrada a vacina
nesse veículo”, explicou Ricardo Rio, garantindo que estão
criadas todas as condições para
“o processo fluir normalmente”.
A convocatória é feita preferencialmente por SMS.
O autarca admite ainda que numa fase posterior, quando estiver em causa outro tipo de público, o processo possa ser descentralizado, mais próximo de cada
um dos territórios, apontando
como exemplo os centros ou extensões de saúde, sedes de junta
de freguesia ou farmácias.

Ricardo Rio

“É fundamental a transparência e o escrutínio da gestão do processo”
COVID-19

| Paula Maia |

Não obstante o factor incontornável a nível nacional que é o do
acesso ao número de vacinas, o
presidente da câmara de Braga
assume que, do ponto de vista da
gestão, o processo de vacinação
em Portugal, sobretudo no que à
seriação diz respeito, foi mal
conduzido. “Há várias questões
que são discutíveis, desde a priorização, do leque de seriação que
foi feito, o porquê incluir determinados profissionais e não ou-

tros”, diz Ricardo Rio.
Já no diz respeito à alocação
das vacinas ao desenvolvimento
do processo, o autarca de Braga
garante que na passada semana
teve oportunidade de transmitir
ao responsável da Task Force
que é necessário respeitar uma
dimensão que considera fundamental para que as pessoas depositem confiança no processo:
a transparência e os escrutínio
de como está a ser gerido. “Da
mesma maneira que temos acesso ao número diários de infectados e àquela que é a territoriali-

+ mais
O último relatório da
Administração Regional de
Saúde indicava que Braga
tinha menos 150 casos
por 100 mil habitantes
nos últimos 15 dias, mas
o presidente de câmara
diz que inverter abruptamente o plano traçado
“poder ser um risco”.

zação dessa informação, o mesmo deveria acontecer em relação
às vacinas. Acho que isso é importante para que as pessoas se
sintam confiantes”, referiu.
Quanto ao plano de desconfinamento, Ricardo Rio concorda
que, em termos de seriação, a
primeira fase incida sobre os níveis de ensino e, concretamente,
os mais baixos “não só pelo menor grau de exposição ao risco
dessa franja da população, mas
também, indirectamente, pelos
condicionalismos que a sua permanência em casa têm sobre as

respectivas famílias” .
Do ponto de vista do desenvolvimento económico, reabrir esses níveis é, segundo Ricardo
Rio, ajudar a uma retoma da normalidade. “Ainda assim acho
que esse processo deve ser feito
com algumas cautelas. Não sinto
nenhuma urgência de que haja
uma reabertura muito próxima
de qualquer a valência”, adianta
o autarca de Braga, apelando à
cautela mesmo com a evolução
muita positiva do números nas
últimas semanas, sobretudo no
concelho.
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Vacina é o “primeiro passo para
a liberdade” que promete regressar

PERTO DE 800 utentes com mais de 80 anos receberam ontem a primeira dose da vacina contra a Covid. Um passo simbólico
no caminho em direcção à liberdade tão aguardada de quem tem enfrentado muitas restrições físicas e, sobretudo, emocionais.

DR
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Teresa Oliveira, de 95 anos, tomou a primeira dose da vacina

COVID-19

| Paula Maia |

Teresa Oliveira, de 95 anos, viu
chegar a sua vez para aquela que
foi a primeira dose da vacina
contra o Covid. “Já há muito
tempo que não saio de casa. Estou farta de uma situação que
nunca pensei viver”, diz-nos a
bracarense que se fez acompanhar pela neta. “Apesar da idade, a minha avó é uma pessoa
com mente aberta e estava ansiosa pela chegada da vacina para ver se recupera alguma nor-

Manuel Gomes confessou “fraco apetite” para ser vacinado

malidade”, conta.
Também com 95 anos completos, Manuel Gomes confessou o
seu “fraco apetite” para ser vacinado, mas reconhece que é a
única forma de recuperar “a vida
que tinha”.
“Há meses que não saio de casa por causa desta pandemia,
nem para visitar o cemitério onde está a minha esposa”, diz-nos
visivelmente emocionado. A filha, que o acompanhou a este
centro de vacinação, revela que
não tem sido fácil gerir estes
dias de isolamento. “Está satura-

do por estar em casa e pergunta
porque é que não pode sair”,
conta, adiantando que o pai chegou mesmo a perguntar ao enfermeiro que lhe administrou a vacina se era possível passar uma
declaração asism como estava
vacinado e podia sair de casa.
Não fosse o pequeno quintal
que possui, o último ano teria sido bem mais difícil para António, residente em Este S. Pedro,
por causa da pandemia. “Trabalhar um pouco a terra tem sido o
meu refúgio, o meu entretenimento. É o meu desporto”, diz

DR

“Trabalhar a terra” tem sido o refúgio de António, de Este S. Pedro

sorridente. A filha, que o acompanhou neste processo, diz que o
pequeno terreno que possui foi
fundamental para ajudar gerir as
restrições impostas, sobretudo
nesta faixa etária. “Gosta de ler,
ver televisão nos dias de chuva,
mas o contacto com a terra foi
crucial. Sentia-se útil”, confirma
ainda a filha.
“Estou contente por levar a vacina. E ansioso também. Deposito nela grande confiança”, confidencia António.
Já no espaço de recobro, onde
os utentes aguardam trinta minu-

tos após a toma da vacina, José
Sampaio Lopes, de 89 anos e natural de S. Victor, diz que a toma
da vacina representa uma “obrigação” para um possível retorno
à normalidade. Confessa também que o último ano, além dos
problemas de saúde que teve de
enfrentar, foram difíceis de gerir
emocionalmente. “Há cinco meses que não saio de casa. E isso
mexe muito com a cabeça”, desabafa José.
“Tenho a esperança que de esta
seja a luz no fundo do túnel. Para toda a gente”, remata.
Publicidade
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CRESCEMOS JUNTOS
QUIOSQUE SÍLABAS FRENÉTICAS

Correio do Minho é o jornal mais vendido
e há dias que chega mesmo a esgotar
MANUEL AZEVEDO está à frente do Quiosque
Sílabas Frenéticas há cerca de oito anos. Correio
do Minho continua a ser o jornal mais procurado
nesta casa, situada na Avenida S. Frutuoso, na
freguesia de Real.
ECONOMIA
Situado na Avenida S. Frutuoso,
na freguesia de Real, o quiosque
Sílabas Frenéticas é “muito procurado”. Manuel Azevedo está
no ramo há mais de 20 anos e há
cerca de oito anos decidiu abrir
as portas do Sílabas Frenéticas,
onde pode encontrar, todos os
dias, o jornal Correio do Minho.
Foi no Sílabas Frenéticas que a
rádio Antena Minho (106FM)
divulgou ontem em directo mais
uma edição da iniciativa ‘Os
Nossos Quiosques’. “Foi a minha esposa que escolheu o nome, porque na altura tínhamos
um centro de estudos e achou
que era o nome mais adequado.
Entretanto, ficamos só com o
quiosque, mas o nome mantevese”, contou o proprietário.
Situado numa zona habitacional e rodeado de escolas, Manuel Azevedo continua a trabalhar no quiosque com o cliente
habitual e do dia a dia.
Comentando a edição do jornal

de ontem, que deu conta do trabalho do cientista António Vicente que recebeu o prémio de
mérito da Universidade do Minho, bem como da notícia do
Sporting de Braga, que ofereceu
um autocarro à Irmandade de S.
Bento da Porta Aberta, Manuel
Azevedo garantiu que o Correio
do Minho se vende “bastante”,
sendo que “tem dias que esgota
e é preciso pedir para aumentar
o número de jornais”. Por ser o
“jornal que mais vende”, o proprietário coloca sempre o Correio do Minho “em grande destaque” no quiosque.
No Sílabas Frenéticas vendemse também revistas, material escolar e muitos jogos sociais.
Mas há muitos mais serviços
disponíveis nesta casa.
“Temos o serviço dos CTT há
pouco tempo, mas tem cada vez
mais procura. De dia para dia vai
aumentando a procura e as pessoas podem fazer praticamente
tudo na loja, desde despachar e
levantar encomendas a receber

lll
O quiosque Sílabas
Frenéticas, situado
na Avenida S. Frutuoso,
em Real, continua
com muito movimento
mesmo em período
de confinamento.
Correio do Minho é dos
jornais mais vendidos na
casa, sendo que há dias que
chega mesmo a esgotar.

vales postal”, explicou.
Na loja, Manuel Azevedo tem
também, desde que abriu portas,
o serviço de payshop. “Este serviço ajuda muito a população
mais idosa que mora aqui à volta, sobretudo, no pagamento dos
passes sociais”, informou.
Os serviços de cópia também
são uma referência no quiosque
Sílabas Frenéticas. “Nesta fase
de confinamento, muitas pessoas vêm tirar cópias para os trabalhos da escola para os mais
novos. Mas mesmo em tempo de

aulas temos muita procura para
fazer encadernações e outra série de serviços de apoio ao estudo”, contou ainda o proprietário.
Os jogos sociais têm muita
procura e ontem o quiosque estava com “um movimento extraordinário” já que o prémio do
Euromilhões era 210 milhões de
euros.
“Já demos muitos prémios na
raspadinha, demos uma vez um
prémio de 10 e outro de cinco
mil euros. De 20 e 10 euros damos muitos”, lembrou.
Publicidade
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Pena de morte e prisão
perpétua são sistemas injustos

ALUNOS de Direito da Universidade do Minho debateram sobre a prisão perpétua
no âmbito da Semana de Direito que decorre até à próxima sexta-feira.

DR

Alguns dos intervenientes no debate sobre a prisão perpétua e a pena de morte

UMINHO

| Miguel Viana |

‘Prisão Perpétua: Sim ou Não?’ foi o
tema do café-debate que a Associação de Estudantes de Direito da Universidade do Minho (AEDUM) realizou ontem, no âmbito da Semana
de Direito. O encontro decorreu de
forma livre na aplicação ‘Zoom’,
sendo que a maior parte dos intervenientes (maioritariamente estudantes do curso de Direito) se mostrou
contra a aplicação da pena de morte
e da prisão perpétua.
Afonso Maia da Silva abriu o debate lembrando que o tema foi colocado na ordem do dia “por um partido político que faz da prisão perpétua uma das suas bandeiras”.
Milton Brochado defendeu que a
pena de morte e a prisão perpétua
não fazem sentido “nos dias de hoje
caracterizados pelas conquistas em
termos de direitos humanos”, pelo
que questionou a utilidade da sua
aplicação.
João Chumbinho considerou que é
necessário contextualizar as acções
que levaram às penas de morte e prisão perpétua. “Temos de conhecer a
história. A questão da liberdade é estruturante e não pode ser colocada
em causa”, disse o estudante para
quem “Portugal tem estado muito à

lll
“Abordamos vários tópicos diferentes relacionados com a cidadania.
Tentamos promover várias conversas que não sao abordadas nas
áreas curriculares mas que podem estar relacionadas com o direito.”
André Teixeira
Presidente da AEDUM
frente”, nas questões dos direitos
humanos.
A falta de noção justiça foi a razão
apontada por Carla Eira para não
concordar com a pena de morte e a
prisão perpétua, alertando que aplicar estas duas penalidades seria “entrar num processo regressivo”.
A estudante Maria João Alves,
que também é vice-presidente da
AEDUM, defendeu que as penas
“privativas agravam erros e deficiências do sistema penal” e que as
“penas excessivamente longas” não
são justas devido “a erros do sistema
judicial”.
A necessidade de se apostar na
reinserção social dos condenados à
pena de morte e à prisão perpétua foi
realçada por muitos dos intervenientes no debate.
O programa da Semana de Direito
incluiu, também ontem, um workshop sobre direito processual probatório e uma aula aberta sobre o direito penal do inimigo. O direito à

morte assistida, a arbitragem de consumo e os dados pessoais são os temas a abordar durante o dia de hoje.
Amanhã fala-se de trabalho humanitário, da liberdade de expressão e da
maçonaria. Na sexta-feira debate-se
a Constituição da República Portuguesa e o parlamentarismo.
A Semana de Direito é organizada
pela AEDUM e tem como finalidade
dar a conhecer temáticas não abordadas nas aulas, mas que possam estar relacionadas com o Direito.
“Abordamos vários tópicos diferentes no âmbito da cidadania e procuramos saber como é que o direito
pode ajudar nessas temáticas. Tentamos promover várias conversas que
não sao abordadas nas áreas curriculares mas que podem estar relacionadas com o direito”, explicou André Teixeira, presidente da AEDUM.
Entre os oradores estão especialistas em várias áreas, não só do direito, mas também da solidariedade social, do jornalismo ou da política.
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BLCS debate papel da rádio na pandemia
BIBLIOTECA Lúcio Craveiro da Silva promove hoje, às 18 horas, uma conversa sobre o papel da rádio no contexto de pandemia,
iniciativa que pode ser acompanhada online.
BLCS

| Redacção |

‘Qual o papel da rádio no contexto de pandemia?’ é o tema de
uma conversa online que a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva
promove hoje, pelas pelas 18 horas, numa iniciativa que pretende assinalar o Dia Mundial da
Rádio.
Moderada pela directora da
BLCS, Aida Alves, a conversa
conta com intervenções de Ri-

cardo Alexandre (TSF), Elsa
Moura (RUM) e Paulo Monteiro
(Antena Minho). Contará ainda
com comentários de Madalena
Oliveira (Instituto de Ciências
Sociais da Universidade do Minho).
No mês em que se celebra (13
de Fevereiro) o Dia Mundial da
Rádio, a BLCS propõe, assim,
uma conversa em torno do papel
fundamental desempenhado pela
rádio nestes tempos marcados
pela pandemia, do seu alcance,

impactos e estratégias de acção e
da sua relação muito própria
com os ouvintes.
A iniciativa pode ser acompanhada através das redes sociais,
concretamente através do facebook da BLCS.
O Dia Mundial da Rádio celebra-se anualmente a 13 de Fevereiro. A
data foi escolhida pois foi neste dia que a United Nations Radio emitiu pela primeira vez, em
1946, um programa em simultâ-
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Aida Alves, directora da BLCS

neo para um grupo de seis países.
Em 2011, a UNESCO declarou
a data e o primeiro Dia Mundial
da Rádio foi celebrado no ano de
2012.
Actualmente, a rádio continua
a ser o meio de comunicação social que atinge as maiores audiências, continuando a adaptarse às novas tecnologias e a novos equipamentos, com a transmissão online via streaming, por
exemplo.
Publicidade

§notas
Comando Territorial de Braga

Altice entrega equipamentos à GNR

Com o objectivo de dotar todos os comandos territoriais da Guarda Nacional
Republicana dos meios necessários para apoiar o seu trabalho de proximidade junto da população, a Altice Portugal está a entregar aos comandos
territoriais da GNR equipamentos e conectividade e apoiar o combate ao
isolamento social. Depois de ter anunciado em Évora o reforço do apoio
prestado à GNR, com a pretensão de dotar todos os comandos territoriais do
continente com os meios tecnológicos necessários para apoiar a população
neste contexto de pandemia, a Altice Portugal volta agora ao terreno com a
sua equipa de gestão para materializar este apoio, com a entrega de tablets
Huawei e serviço de comunicações móveis.
Em representação da Altice Portugal, vários os membros da equipa de gestão estão a deslocar-se a 17 comandos territoriais, para concretizar este
compromisso. Além de Braga e Viana do Castelo, também são contemplados
os comandos territoriais da GNR de Aveiro, Beja, Bragança, Castelo Branco,
Coimbra, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal,
Vila Real e Viseu receberão.
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fundos europeus. O evento será transmitido em directo na página do PAN
Braga, no próximo sábado, dia 27, às 10 horas, e conta com a participação
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Igreja do Mosteiro de S.Martinho de Tibães vai ter o seu património artístico melhor preservado

Palácio dos Duques, em Guimarães, obtém quase 300 mil euros para melhoria dos espaços de acolhimento

Monumentos minhotos recebem
1,3 ME para obras de requalificação

+ mais

TRÊS MUSEUS do Minho foram contemplados com financiamento para obras de conservação, restauro
e melhoria do atendimento. O anúncio foi feito ontem pela Direcção Regional de Cultura do Norte.
PATRIMÓNIO

| José Paulo Silva |

Mais de 1,3 milhões de euros
vão ser investidos em obras de
conservação, restauro e beneficiação no Museu dos Biscainhos, Mosteiro de S. Martinho
de Tibães e Palácio dos Duques.
A Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCN) anunciou
ontem a aprovação de sete candidaturas apresentadas Programa Operacional Norte 2020,
num investimento total superior
a três milhões de euros, em outros tantos monumentos sob a
sua tutela
No caso do Museu dos Biscainhos, o financiamento agora garantido, no valor de 701 226 euros, destina-se a obras urgentes
de reabilitação das coberturas e
fachadas do imóvel construído
no século XVII e transformado
nos dois séculos seguintes.
A necessidade de recuperação
das coberturas é uma necessidade há muito identificada pela direcção do Museu, que agora vê
reunidas as condições para estancar um processo de degradação que começava já a pôr em
causa a conservação do espólio
da antiga habitação dos condes
de Bertiandos, localizada no
centro da cidade de Braga.
A directora Isabel Silva espera
que as obras de reabilitação se
iniciem no final do Verão, início
do Outono.

DR

Reabilitação das coberturas do Museu dos Biscainhos custará mais de 700 mil euros

Um comunicado da DRCN esclarece que “na presente operação pretende-se travar o processo de degradação, através de
intervenções de conservação e
restauro adequadas e assentes
em critérios de rigor histórico,
científico e técnico”. Acrescenta
que a candidatura agora aprovada “visa, além da intervenção física, a protecção, valorização e

promoção de um património
único, de elevado valor e carácter singular”.
Para o Mosteiro de S.Martinho
de Tibães, um dos maiores e
mais importantes conjuntos monásticos beneditinos portugueses” vão ser canalizados 330
688, verba que permitirá resolver “problemas graves de conservação” na Igreja, actualizan-

do as obras executadas em 1999.
A DRCN precisa que se pretende, “além da intervenção física
na estrutura construtiva da Igreja, a protecção do espólio artístico existente no seu interior, património único de valor incomensurável, já intervencionado
e actualmente em risco de perda,
por condições ambientais inadequadas à sua preservação”.

As candidaturas
apresentadas pela
DRCN ao Norte 2020
dão corpo à estratégia
de “descentralização do
investimento, alargando
as suas acções a todo
o território, num plano
de trabalho em rede que
contempla, igualmente,
o apoio a candidaturas
apresentadas por outras
entidades”.
A DRCN sustenta
que as candidaturas
revestem-se de um
carácter transversal,
dando continuidade ao
trabalho que tem vindo
a ser realizado ao longo
dos últimos anos, num
esforço de criação de
sinergias alargadas a todo
o território.
Refere o comunicado daquela
entidade que, com esta candidatura, será dada “continuidade às
intervenções de consolidação da
Igreja do Mosteiro de Tibães”,
melhorarando “a abertura a um
novo tipo de público” e “criando
novos espaços nas torres sineiras, como pólos diferenciados de
atracção”.
No Palácio dos Duques, em
Guimarães, um dos monumentos mais visitados da região Norte, vão ser investidos 281 763 na
requalificação e ampliação da
recepção, espaço de apoio ao visitante e sanitários, tornando o
espaço de acolhimento mais
acessível, amigável e eficiente.
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Barcelos

Números “desceram drasticamente”

VISIVELMENTE SATISFEITO com a descida do número de infectados nas últimas duas semanas, o presidente da Câmara
Municipal de Barcelos mantém o apelo para o cumprimento das regras. Centro de Vacinação começou a funcionar ontem.
BARCELOS

| Patrícia Sousa |

O concelho de Barcelos “desceu
drasticamente” o número de infectados e de cidadãos em confinamento e quarentena. O presidente da Câmara Municipal de
Barcelos mostrou-se “satisfeito”
com os dados “substancialmente
mais baixos” em relação às últimas duas semanas. “O concelho
tem 430 casos activos, estando
um total de 635 cidadãos em vigilância e confinamento”, informou Miguel Costa Gomes, lamentando, no entanto, as 140
mortes desde o início da pandemia.
O presidente, que falava ontem
aos jornalistas por videoconferência, deu conta também que os
cidadãos do concelho começaram precisamente ontem a ser

vacinados no Centro de Vacinação, instalado no multiusos da
Escola Secundária de Barcelos.
“Embora não esteja totalmente
satisfeito, porque enquanto houver um cidadão infectado é sempre preocupante, estou satisfeito
com os dados actuais que desceram drasticamente em relação ás
últimas duas semanas”, sublinhou o autarca, lembrando que
há duas semanas o concelho tinha “mais do dobro” de infectados (581) e de cidadãos em confinamento e vigilância (490),
num total de 1071. “Tivemos
uma descida de sensivelmente
40% o que é uma excelente notícia”, sublinhou Miguel Costa
Gomes, não esquecendo as nove
mortes dos últimos 15 dias.
O Município de Barcelos passou, ainda de acordo com declarações do autarca, “de risco ex-
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Miguel Costa Gomes

tremamente elevado para risco
moderado”. Apesar da vacinação ter arrancado anteontem
com os colaboradores da Cruz
Vermelha a serem vacinados no
centro de saúde, o ‘arranque oficial’ do funcionamento do Centro de Vacinação do concelho,
instalado no multiusos da Escola

lll
“Temos uma união de
freguesias e uma freguesia
que ainda estão numa
situação de preocupação
acrescida, sendo que 59
freguesias estão em ‘estado
verde’ e num concelho como
o nosso é um dado muito
importante.”

Miguel Costa Gomes
Presidente CM Barcelos

Secundária de Barcelos, foi ontem. “Neste momento, temos
650 vacinas para os cidadãos
com mais de 80 anos e 400 para
os cidadãos com mais de 50
anos com patologias associadas”, informou.
O Centro de Vacinação, que está previsto estar em funciona-

mento até ao final do ano, foi
“totalmente” instalado pela autarquia. “O município montou
toda a infra-estrutura, sendo apenas os recursos humanos da
competência do Agrupamento
de Centros de Saúde”, adiantou
Miguel Costa Gomes, garantindo que a actividade lectiva nunca será afectada. “Quando se retomar o ensino presencial não há
conflito, porque o multiusos tem
entrada e saída e até estacionamento autónomos”, assegurou,
deixando ainda um apelo aos familiares dos cidadãos que estão
agora a ser convocados para a
vacinação: “infelizmente há cidadãos que não estão a responder e vamos encontrar outros
instrumentos de comunicação,
mas deixo aqui o apelo, sobretudo aos familiares, para estarem
atentos”.
Publicidade
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Centro operacional

Vacinação contra Covid-19
iniciou ontem em Vizela
VIZELA

| Redacção |

O centro de vacinação covid-19
em Vizela entrou ontem em
funcionamento, em frente ao
edifício do Centro de Saúde,
dando seguimento ao novo plano de contingência definido pela Câmara Municipal de Vizela,
em parceria com o ACES do
Alto Ave e o Centro de Saúde
de Vizela.
A vacinação arrancou para
pessoas com mais de 80 anos
de idade ou com mais de 50 e
patologias associadas, que integrem as Unidades de Saúde Familiar Physis, Novos Rumos e

Moreira de Cónegos.
Para garantir o transporte de
utentes acamados e cujas famílias não possam assegurar esse
serviço, a Câmara Municipal
acordou com os Bombeiros locais que estes assegurem o
transporte, sendo que a autarquia assume os custos inerentes.
As pessoas que necessitarem
desse serviço devem contactar
os serviços administrativos dos
Bombeiros Voluntários de Vizela (253 489 100), ou a linha
de apoio municipal covid-19
(800 104 100) até 24 horas antes do agendamento da toma da
vacina.

Município mantém taxa
de gestão de resíduos
BENEFÍCIO para os consumidores ultrapassa 500 mil euros. Câmara
Municipal justifica opção com os efeitos da pandemia.

DR

Vimaranenses não vão pagar mais este ano pela recolha do lixo

GUIMARÃES
| Redacção |

DR

Presidente da Câmara Municipal de Vizela visitou centro de vacinação

Dias 23 e 24 de Março

Rede de Museus em
conferência internacional
VILA NOVA DE FAMALICÃO
| Redacção |

A Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão vai estar representada na conferência digital
‘Museus e Responsabilidade
Social - Participação, Redes e
Parcerias’, nos dias 23 e 24 de
Março. A iniciativa é organizada pela Direcção-Geral do Património Cultural, no âmbito da
Presidência Portuguesa do
Conselho da União Europeia.
A Rede de Museus de Vila
Nova de Famalicão foi convidada a participar na mesa-redonda ‘Redes de Museus em
Portugal à escala nacional e territorial: experiências e perspectivas’, que se realiza no dia 23,
pelas 16h30.
O debate será moderado por

Isabel Fernandes e conta com a
participação de Rita Jerónimo,
da Direcção-Geral do Património Cultural), Mariana Jacob
Teixeira, em representação da
Rede de Museus de Vila Nova
de Famalicão e Margarida Moleiro, da Rede de Museus do
Médio Tejo.
A ministra da Cultura, Graça
Fonseca, preside à cerimónia
de abertura da conferência digital, que contará também com a
participação do director-geral
do Património Cultural, Bernardo Alabaça.
A participação nesta conferêncic é gratuita e aberta a todos os interessados, mediante
inscrição prévia até ao dia 12
de Março através do seguinte
formulário:
https://bit.ly/3rGodwF.

A Câmara Municipal de Guimarã es manté m este ano o valor
da taxa da gestã o de resíduos
(TGR), apesar dos aumentos
aplicados pelo Governo, assumindo a autarquia o diferencial
dos valores, superior a meio milhão de euros.
O executivo municipal tomou
esta decisão tendo em conta a situação de pandemia que provocou uma substancial degradação
da situação económica de muitas
famílias e da generalidade das
empresas. O Governo introduziu
aumentos na TGR, que passou
de 11 para 22 euros a tonelada.

No entanto, a câmara vimaranense entende que, no actual
contexto de pandemia, os consumidores não devem ser penalizados pelo aumento de taxas e vai
manter o tarifário de resíduos urbanos em2021.
Segundo Domingos Bragança,
presidente da Câmara Municipal
de Guimarães, “o município de
está atento às dificuldades das
pessoas e das empresas e, por isso, assumiu os aumentos dos encargos na taxa da gestão de resíduos no âmbito de um quadro de
medidas que tê m sido implementadas, essencialmente de
âmbito de social e de apoio às
famílias vimaranenses”.
O aumento da TGR anunciado

lll
O Município de Guimarães
está atento às dificuldades
das pessoas e das empresas
e, por isso, assumiu os
aumentos dos encargos na
taxa da gestão de resíduos.
Domingos Bragança
Presidente da Câmara Municipal
de Guimarães
pelo Governo visa desencorajar
as opções de deposição final de
lixos em aterro, ao mesmo tempo que incentiva a reduçã o da
produção e a separação e reciclagem de materiais.

§Guimarães
Bruno Fernandes

Líder do PSD aplaude início
do processo de vacinação
O líder do PSD de Guimarães, Bruno Fernandes, felicitou
todos os intervenientes no processo de vacinação da população contra a covid-19, iniciado anteontem em Guimarães. “Este é um processo há muito esperado por todos, um raio de esperança que se junta ao decréscimo da
incidência de infecções no nosso concelho e no país em

geral”, considerou o dirigente social democrata, adiantando que este “não é ainda o momento para facilitismos
que depressa nos podem conduzir de volta ao desastre”,
antes “é tempo de ajudarmos aqueles que estão na linha
da frente, médicos, enfermeiros, auxiliares de acção médica, secretários clínicos e bombeiros, a cumprir mais esta
missão, entre as muitas que lhes têm sido pedidas nos últimos meses”. Em comunicado, Bruno Fernandes refere
que, “se muitos de nós não podemos fazer grande coisa,
todos podemos facilitar a tarefa, cumprindo as instruções
das autoridades”.
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Cerveira é segundo maior
exportador automóvel

Comissão de Ambiente

BE leva Águas do Alto Minho
a debate no Parlamento
POLÍTICA

ESTUDO da CCDRN coloca o concelho de Vila Nova de Cerveira em posição
de destaque no que respeita às exportações do ramo automóvel.

| Redacção |

VILA NOVA DE CERVEIRA
| Redacção |

Vila Nova de Cerveira exporta
23,1% de bens de indústrias de
média tecnologia, posicionandose como o segundo concelho
mais exportador do ramo automóvel na região Norte, revela
um estudo da Comissão de coordenação e Desenvolvimento Regional Norte (CCDR-N).
O estudo, que acompanha a Estratégia de Desenvolvimento do
Norte para período de programação 2021-27, reforça ainda que a
localização das indústrias de
média tecnologia do ramo automóvel em Vila Nova de Cerveira
explica-se, em parte, pela integração das suas empresas em cadeias de valor transfronteiriças.
Para o presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de Cerveira, Fernando Nogueira, estes
dados comprovam a importância
e o impacto da dinâmica empresarial transfronteiriça GalizaNorte de Portugal, “numa altura
em que ambos os governos teimam em castigar os trabalhado-

DR

Zona industrial de Vila Nova de Cerveira

res transfronteiriços e os empresários desta região, afunilando a
sua circulação diária por um único ponto de passagem autorizado, o de Valença-Tui”.
Segundo o autarca, “temos testemunhos pessoais e empresariais, temos estudos e estatísticas
que corroboram esta intensa,
permanente e produtiva realidade empresarial transfronteiriça,

só falta os governos de Portugal
e de Espanha valorizarem realmente a produtividade que se vive nesta região”. Fernando Nogueira salienta que Vila Nova de
Cerveira dispõe de um parque de
acolhimento empresarial com
dezenas de empresas “que dão
trabalho a mais de 4 300 trabalhadores, dos quais várias centenas oriundos da Galiza”.

O Bloco de Esquerda (BE)
apresentou na Assembleia da
República um requerimento ao
presidente da comissão parlamentar de Ambiente, Energia e
Ordenamento do Território para
audição do presidente do conselho de administração do Grupo Águas de Portugal, do presidente não executivo do conselho de administração da Águas
do Alto Minho (AdAM), e dos
presidentes das sete câmaras
municipais associadas nesta
empresa.
O grupo parlamentar do BE
considera que “os problemas
causados pela criação AdAM
têm vindo a agravar-se nos últimos meses” e que “a agregação
dos sistemas municipais de
águas provocou aumentos brutais das tarifas, originou erros
grosseiros de leitura e cobranças indevidas de taxas de saneamento, causou défices gra-

ves nos serviços de atendimento, entre muitos outras anomalias”.
Nesse sentido, os deputados
bloquistas querem ver “esclarecidas as consequências da agregação dos sistemas municipais
de águas e de saneamento dos
municípios de Arcos de Valdevez, Caminha, Paredes de Coura, Ponte de Lima, Valença,
Viana do Castelo e Vila Nova
de Cerveira na AdAM, empresa
onde detêm 49% do capital social,
Em conferência de imprensa
no dia 17 de Fevereiro, os presidentes daquelas autarquias
exigiram “que se vire uma página na dececionante vida da
AdAM, projectando-a para o
futuro, reforçando a relação
com as pessoas e qualificando o
serviço prestado”, tendo anunciado o recrutamento de mais
trabalhadores para reforçar o
atendimento aos utentes dos
serviços de águas e saneamento.

Subsídio de 10 mil euros

Câmara apoia Bombeiros
na compra de motobomba

Plano de investimento

Empresa Ren Portgás investe 2,4 milhões
de euros em 30 quilómetros de rede
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

A Ren Portgás vai investir 2,4
milhões de euros em Viana do
Castelo, prevendo-se a ligação
de 600 novos pontos de abastecimento e um incremento de cerca de 30 quilómetros de rede de
gás natural, sendo que o investimento principal é a ligação entre
Vila de Punhe e a zona industrial
de Lanheses.
A empresa de serviço público
de gás natura apresentou o seu
plano de investimentos aos autarcas das freguesias abrangidas,
numa reunião virtual em que
participou o vereador do Desen-
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Luís Nobre

volvimento Económico e da
Coesão Territorial, Luís Nobre.
Foi divulgado que vai ser instalada uma rede de cerca de 13
quilómetros entre Vila de Punhe
e a zona industrial de Carvoeiro,
num investimento de cerca de
um milhão de euros.
Será também executado o reforço de 7, 5 quilómetros da rede
entre Santa Marta de Portuzelo e
Torre, assim como entre a União
de Freguesias de Cardielos e
Serreleis.
Está também previsto pela Ren
Portgás um investimento em sete quilómetros de rede na freguesia de Darque, obra que já
está em curso.

DR

Bombeiros de Ponte de Lima reforçam equipamento

PONTE DE LIMA
| Redacção |

A Câmara Municipal de Ponte
de Lima aprovou um apoio financeiro no valor de dez mil
euros à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Ponte de Lima.
A verba destina-se a apoiar a

aquisição de uma motobomba.
A bomba de ataque a instalar
no camião cisterna dos Bombeiros Voluntários tem uma capacidade de 20 mil litros de
água, permitindo enviar um
grande caudal de pressão no
combate a incêndios urbanos e
industriais.
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Desporto

MOREIRENSE OFERECE EQUIPAMENTO
INFORMÁTICO A ALUNOS CARENCIADOS
OS CAPITÃES DO MOREIRENSE Steven Vitória, Rosic, Sori Mané e Fábio Pacheco ofereceram, em
nome de todo plantel, computadores ao Agrupamento de Escolas Virgínia da Moura, em Moreira.
FUTEBOL SOLIDÁRIO
| Miguel Machado |

Em mais um gesto solidário e
responsabilidade social, o Moreirense ofereceu ontem seis
equipamentos informáticos destinados a alunos carenciados do
Agrupamento de Escolas Virgínia da Moura, em Moreira de
Cónegos, anunciou o clube.
“Numa altura em que o país
continua a conter a propagação
da pandemia de covid-19, o Moreirense associou-se a esta nobre
causa, que visa assegurar o princípio de igualdade entre todos os
estudantes, para que ninguém fique para trás neste contexto no
Publicidade

qual nos encontramos”, lê-se em
comunicado publicado na página oficial dos cónegos.
Em representação de toda a
equipa os capitães Steven Vitória, Lazar Rosic, Sori Mané e
Fábio Pacheco, estiveram presentes no momento da entrega
solidária dos materiais informáticos, na compenhia do presidente da Junta de Freguesia local, António Brás.
Numa altura sensível que está a
afectar a vida de muitas pessoas
devido à pandemia, fica o registo de mais um belo gesto da
equipa vimaranense, a realizar
mais uma boa temporada no
campeonato da I Liga.

§futebol
Campeonato Portugal
Merelinense contrata
João Vítor e promove
júnior Bruno Ferreira
O Merelinense, segundo classificado na série A do Campeonato de
Portugal, reforçou o plantel sénior
com os médios João Vítor, de 23
anos, ex-Partizan Bardejov, e promoveu o jovem Bruno Ferreira com
idade ainda júnior.
Mais dois jogadores às ordens
do treinador Emanuel Simões.

Técnico de guarda-redes
Márcio Paiva reforça
equipa técnica
do Pevidém SC

MOREIRENSE FC

Moreirense ofereceu seis computadores ao Agrupamento de Escolas Virgínia da Moura

O Pevidém oficializou ontem a contratação de Márcio Paiva para a
equipa-técnica do clube que lidera
a série B do Campeonato de Portugal. O antigo guarda-redes do Vitória, de 40 anos, que estava no Maia
Lidador, da Divisão de Elite da AF
Porto, aceitou o convite e inicia
uma nova carreira.
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“Quero retribuir o que o SC Braga
me deu e poder ajudar em campo”
FRANCISCO MOURA renovou contrato com o SC Braga. Defesa, de 21 anos, fica agora ligado ao clube
até 2026. É uma das pérolas da formação e promete mais frutos quando regressar da grave lesão.
SC BRAGA

+ renovação

| Joana Russo Belo |

É uma das pérolas da formação
do SC Braga e ganha agora
maior dimensão com a aposta da
SAD arsenalista. Francisco
Moura renovou contrato com o
clube bracarense até 2026, depois de ter conquistado espaço
no plantel principal dos Guerreiros do Minho e de se assumir como um dos nomes sonantes desta temporada, antes da grave
lesão que sofreu no passado mês
de Novembro - rotura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo - que obrigou a
uma recuperação longa e ao final prematuro da época.
“É sempre bom estar aqui no
meio dos grandes e sinto-me feliz. Quero continuar a dar frutos
quando voltar. Quantos mais golos marcar melhor vai ser para
mim e para o clube e esse é um
objectivo que tenho. Quero retribuir o que o SC Braga me deu e
poder ajudar em campo que é esse o meu papel”, revelou o ala
esquerdo, de 21 anos, em declarações à Next.
Ligado ao SC Braga desde
2011, Moura é uma das pérolas

Francisco Moura renovou
com o SC Braga até 2026.
Ligado ao clube desde
2011 e é uma das pérolas
que ganhou forma na
Cidade Desportiva. A nível
internacional, soma 33
internacionalizações
pelas selecções jovens
e foi campeão europeu
de sub-19, em 2018.

SC BRAGA

Francisco Moura, de 21 anos, é uma das pérolas da formação do SC Braga

que ganhou forma na Cidade
Desportiva, foi campeão europeu de sub-19 e não escondeu a
satisfação pela aposta do clube:
“sinto que é o reconhecimento
do meu trabalho e tenho de agradecer ao clube por confiar em
mim. Fico muito feliz por isso”.
A estreia a marcar pela equipa
principal foi em cheio, no Estádio da Luz, com um bis, que deixou Moura “feliz por esse momento”. “Agora isso já foi e
quero continuar a fazer o máximo de jogos possível pelo SC
Braga”, rematou.

Fanuel assina contrato profissional

Mais um jovem talento seguro pela SAD até 2024
SC BRAGA

| Joana Russo Belo |

A SAD do SC Braga apostou em
mais um jovem talento: Fanuel
assinou contrato profissional válido até 2024. O extremo, de 16
anos, está a trabalhar na Cidade
Desportiva arsenalista há um
ano e é considerado pelo clube
como “um talento descomunal”.
Feliz pelo momento, Fanuel
diz ser um sonho realizado.
“Sinceramente, é uma alegria
enorme. Todos os jovens que
trabalham na Cidade Desportiva
sonham com isto. Estou muito

feliz por sentir que o SC Braga
acredita em mim”, revelou em
declarações à Next, mostrando
gratidão pela aposta.
“Nunca um clube me reconheceu assim. É um motivo de enorme felicidade para mim. O SC
Braga vai estar sempre no meu
coração. Vou trabalhar nos limites para retribuir o que têm feito
por mim”, confessou, revelando
ambição.
“Os meus treinos são os meus
jogos. Trabalhei sempre, demonstrei sempre alegria para ver
os meus colegas contentes”, rematou.

§UEFA
Liga Europa
Andreas Ekberg dirige
duelo em Roma
O árbitro Andreas Ekberg foi o nomeado para dirigir o jogo entre Roma e SC Braga, amanhã, a contar
para a segunda mão dos 16 avosde-final da Liga Europa. A UEFA indicou o sueco, árbitro internacional
desde 2013, num jogo em que será
coadjuvado pelos assistentes Mehmet Culum e Stefan Hallberg. Encontro é às 20 horas (hora de Lisboa), no Estádio Olímpico de Roma,
sendo que os bracarenses chegam à
segunda mão com desvantagem,
depois de terem perdido em casa
por 2-0 frente aos italianos, treinados pelo português Paulo Fonseca.
Já o holandês Bjorn Kuipers vai arbitrar o jogo entre Arsenal e Benfica. Kuipers, de 47 anos, internacional desde 2006, contará com
Sander van Roekel e Erwin Zeinstra
como árbitros assistentes em Atenas, local do jogo face às restrições
de viagens impostas pelo Reino
Unido, devido à pandemia da Covid-19. Em ambos os jogos da Liga
Europa, assim como em todos os
outros da eliminatória, os árbitros
contarão ainda com o apoio do video-árbitro (VAR).

Agenda
Comitiva bracarense
viaja hoje para Itália
A comitiva do SC Braga segue hoje
viagem rumo a Itália, onde amanhã
joga a segunda mão dos 16 avosde-final da Liga Europa. A partida
do Aeroporto Francisco Sá Carneiro
está marcada para as 10 horas, estando prevista a chegada a Roma
pelas 13.55 horas, hora local, mais
uma do que em Portugal. Ao final
do dia, o SC Braga realiza a habitual
conferência de antevisão ao jogo,
marcada para as 20 horas (hora local), seguindo-se o treino de adaptação ao relvado do Estádio Olímpico de Roma, palco do jogo.
O regresso da comitiva está agendado para o dia seguinte, sexta-feira, com chegada prevista às 15.25
horas, ao Porto.

Liga dos Campeões
Triunfos forasteiros

SC BRAGA

Fanuel assinou contrato profissional com o SC Braga

A noite na Liga dos Campeões ficou
marcada por triunfos das equipas
visitantes.
Lazio - Bayern Munique (1-4)
Atlético de Madrid - Chelsea (0-1)
Hoje (20 horas)
Atalanta - Real Madrid
B. Mönchengladbach-M. City
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“PELO QUE TEM FEITO,
O SC BRAGA TEM
TUDO PARA DISPUTAR
A ELIMINATÓRIA”
EM VÉSPERAS da segunda mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa, o Correio
do Minho esteve à conversa com Paulo Jorge, antigo capitão arsenalista. Marcou
um golo na memorável eliminatória diante do Chievo, em 2006/07, e acredita
que o SC Braga pode ir a Roma lutar pelo apuramento.
LIGA EUROPA

| Joana Russo Belo |

Bracarense de alma e coração, Paulo Jorge é um dos nomes incontornáveis da história dos guerreiros. O
antigo capitão formado no clube que vestiu a camisola do SC Braga
durante 14 épocas e se mantém ligado à estrutura arsenalista agora
na formação - somou 168 jogos e
12 golos, um deles festejado na
memorável eliminatória europeia,
em 2006/07, diante dos italianos
do Chievo Verona. Na primeira
mão da primeira ronda da então Taça UEFA, o SC Braga venceu, por
2-0, com golos de Paulo Jorge e
Wender, resultado que permitiu
uma viagem a Itália com maior
conforto na bagagem.
“Jogar com as equipas italianas
são sempre jogos difíceis. São
equipas tacticamente muito cumpridoras. Esse jogo com o Chievo
tornou-se mais difícil, tínhamos
ganho 2-0, em casa, e achávamos
que a eliminatória estava quase garantida. Ficámos a perder por 2-0 e
depois no prolongamento um golo
do Wender decidiu o jogo. Nesse
ano, jogámos depois com o Parma
e fizemos um grande jogo lá, com
algumas dificuldades, mas tínhamos uma equipa muito boa e a nossa estratégia foi muito bem executada. Mas as equipas italianas são
sempre muito difíceis, são rápidas,
às vezes pragmáticas e tacticamente evoluídas”, recordou o antigo

+golos
Paulo Jorge somou

168 jogos

com a camisola do SC Braga
e festejou 12 golos:
dois foram marcados
na Liga Europa, frente
aos italianos do Chievo
e ao Tottenham,
em 2006/07.
defesa, considerando ter sido um
“marco na história do clube”.
“Foi um momento marcante na
história do SC Braga essa eliminatória com o Chievo, estávamos há
três anos a tentar e perdíamos sempre no play-off. Nessa época, passámos e o SC Braga passou a estar
sempre na Liga Europa e até na
Champions. Foi um marco a abrir
caminho na Europa”, destacou.
Depois da passagem à fase de
grupos, o SC Braga eliminou o
Parma, nos 16 avos-de-final, numa
noite “memorável”: “com o Parma,
o presidente dobrou o prémio de
jogo, porque passámos a eliminatória. No final, ele foi ao balneário
e estava entusiasmado e eufórico.
E nós todos a gritar: “dobra, dobra,
dobra...”. E ele dobrou! Pegámos
nele ao colo e tudo, foi um momento muito feliz”.

Dessa temporada histórica - em
que o SC Braga caiu apenas nos oitavos-de-final aos pés do Tottenham - Paulo Jorge encontra paralelo com o momento actual dos
guerreiros: pela entrega, qualidade
dos jogadores e atitude em campo.
Por isso, é claro quando questionado sobre o jogo de amanhã, em Roma, para a segunda mão dos 16
avos-de-final.
“É certo que a eliminatória está
do lado da Roma, porque venceu
por 2-0 cá, mas, pelo que vi do jogo, o SC Braga tem de pensar que
tem possibilidade de passar a eliminatória. Porque não é inferior
em nada à Roma. Pelo que se tem
visto em campo nos últimos jogos,
o SC Braga tem tudo para disputar
a eliminatória, é difícil, é certo,
porque tem dois golos de desvantagem, mas tem possibilidade
de dar a volta. Pelo que tem
feito, ainda tem uma palavra a dizer. É a Roma, mas
no futebol tudo é possível”, sublinhou Paulo
Jorge.
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lll
“O SC Braga é hoje uma equipa
muito forte, que não tem medo
de jogar com os grandes do
futebol português e europeu,
joga sempre para vencer em
qualquer campo e também
na Liga Europa, é bom para
a cidade, para os adeptos e o
presidente António Salvador
tem esse mérito.
O SC Braga cresceu a olhos
vistos nos últimos anos.
O presidente António Salvador
sempre quis colocar o clube
num patamar elevado,
e conseguiu.
O SC Braga está onde está
devido à ambição do
presidente, assim como de
várias pessoas da estrutura
do clube”.
lll
“Quanto à luta pelo título
nacional, vou ser realista.
Com a pontuação, o Sporting
tem muita vantagem, mas
no futebol tudo é possível.
Pelo que tem feito,
o SC Braga pode lutar até ao
fim, sobretudo pelo segundo
lugar de acesso directo à Liga
dos Campeões,
aproximando-se do Sporting.
O SC Braga tem mostrado que
não há diferenças em relação
aos outros clubes, nem
superioridade dos chamados
três grandes.
Claro que depois há factores
que não se podem controlar”.

Desporto 17

Paulo Jorge apela à concentração máxima

“Colectivo forte” é arma dos guerreiros
contra o cinismo da equipa giallarossa

Depois do jogo da primeira mão, dos 16 avosde-final da Liga Europa, na passada quinta-feira,
Paulo Jorge não tem dúvidas: o SC Braga parte
em desvantagem para o duelo decisivo, em Roma, mas tem tudo para discutir a eliminatória. O
antigo capitão apela à concentração máxima dos
guerreiros. “O SC Braga tem um colectivo muito
forte, tem estado muito bem nos últimos jogos, é
uma equipa que está confiante, por isso, tem de
manter esta união e postura em campo. Jogar como equipa é o mais importante e concretizar as
oportunidades que surgirem, não desperdiçar
lances de finalização e finalizar. A Roma é uma
equipa que gosta de jogar, tem avançados com
muita qualidade, como o Djeko e o Pedro, portanto, o SC Braga não pode dar milímetros a estes jogadores, não se pode dar qualquer tipo de
espaço a jogadores como eles. Tem de ser uma
equipa com os níveis de concentração no máximo”, referiu o antigo central, elogiando os pontos fortes dos bracarenses. “É uma equipa que
joga bem, gosta de criar espaços, joga por fora,
por dentro, tem linhas de passe, à largura, tem jogo interior, na finalização aparece muito bem e
tem jogadores que desequilibram, como o Ricardo Horta, que tem estado muito bem, o Al Mus-

rati, o Fransérgio e o Galeno, por exemplo, e é
uma equipa que também tem estado muito coesa
em termos defensivos. No global, o SC Braga
tem estado muito bem e, se estiverem focados e
concentrados, têm ainda uma palavra a dizer nesta eliminatória”, analisou Paulo Jorge, apelando
a que os guerreiros “façam o que têm feito no
campeonato, com máxima concentração para errar o menos possível”.
Pela experiência como jogador, Paulo Jorge
considera que motivação não deve faltar aos arsenalistas num jogo europeu deste nível: “jogar
em Itália é sempre motivador, apesar de não haver público nas bancadas, são sempre jogos motivadores. É uma grande equipa e os jogadores
estão motivados por natureza. Mas as equipas
italianas são sempre difíceis, são equipas tacticamente muito cumpridoras, apesar de o actual
contexto ser completamente diferente de quando
eu era jogador, são épocas diferentes, histórias
diferentes e o SC Braga está muito mais evoluído”. Olhando a este SC Braga 2021, Paulo Jorge
não tem dúvidas. “O SC Braga cresceu a olhos
vistos. O presidente António Salvador sempre
quis colocar o clube num patamar elevado, e conseguiu”.

§memórias
Paulo Jorge representou a equipa principal de 2002 a 2009

Golo na inauguração do estádio foi o mais especial de todos
Formado no SC Braga, Paulo Jorge vestiu a camisola dos arsenalistas durante 14 épocas, desde os escalões mais jovens, equipa B até à formação principal, que representou durante sete temporadas, de 2002 a 2009, ano em que saiu para o APOEL. Foi no Chipre que terminou a carreira, no Doxa, em 2015/16, depois de ter passado ainda pelo Anorthosis. Foram 168 jogos disputados pelo SC Braga e 12 golos, dois deles na Liga Europa, na histórica época de 2006/07, com Carlos Carvalhal no
comando: frente ao Chievo Verona, na primeira mão da primeira ronda da extinta Taça UEFA, Paulo Jorge abriu o activo, aos cinco minutos, após assistência de Wender, e, nos oitavos-de-final, diante do Tottenham, na primeira mão, em casa. Mas o golo mais especial de todos foi em Dezembro de 2003: um golpe de cabeça, após
pontapé de canto, aos 15 minutos, no particular com o Celta de Vigo, que marcou a inauguração do Estádio Municipal de Braga. “Foi o momento mais marcante, por
ser um miúdo de Braga. Marcar na inauguração perante 30 mil adeptos foi inesquecível”, recordou.
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Projecto ‘Vizela Cidade Desportiva’
avança com vários investimentos

AGOSTINHA FREITAS, vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Vizela, destaca que a autarquia nunca perdeu a dinâmica
de investimento público mesmo neste contexto de pandemia. Instituições desportivas continuam também a ser apoiadas.
VIZELA

| Miguel Machado |

Apesar da situação pandémica
da Covid-19, que afecta o país e
o mundo em geral, a Câmara
Municipal de Vizela não parou
nos investimentos públicos e
execução de obras e projectos
essenciais que considera importantes para o desenvolvimento
desportivo do concelho, assegura Agostinha Freitas, vereadora
do Desporto da autarquia.
Em entrevista ao programa
‘Fórum Desporto’ da rádio Antena Minho, a vereadora vizelense
reconhece, no entanto, que já ao
nível dos eventos e iniciativas
que estavam programadas, a
pandemia que começou em Março do ano passado acabou por
condicionar bastante as políticas
desportivas do executivo.
“Afectou de um modo muito
significativo, porque desde que
tomamos posse em 2017, o executivo elaborou um plano abrangente para dinamizar o desporto
vizelense. Criamos o plano Vizela Cidade Desportiva, que no
fundo integra todas as políticas e
ideias que a autarquia tem para o

Desporto Para Todos:

Os cinco eixos
fundamentais

A implementação do plano Vizela Cidade Desportiva está estruturado em
cinco eixos fundamentais, aponta a
vereadora Agostinha Freitas:
1. investimento público
“Nunca paramos, felizmente foi possível dar continuidade à realização de
várias obras, apesar da pandemia”;
2. financiamento das instituições
desportivas
“Continuamos a dar o apoio às nossas
colectividades. Embora a maior parte
não tenha neste momento qualquer
actividade, foi decidido pelo Executivo ajudar na mesma para fazer face às

CMV

A construção da Ciclovia, um projecto há muito desejado pelos vizelenses, está praticamente concluída

desporto a nível municipal. Conseguimos nos primeiros anos
implementar várias actividades,
nas mais variadas áreas, mas
neste momento está praticamente tudo parado. Não é só em Vizela, é em todos os municípios
pelo país fora”, lamenta Agostinha Freitas.

necessidades. Um apoio feito de forma muita clara e transparente, uma
coisa que estava a faltar aqui no concelho, mas com a nossa chegada à Câmara Municipal foi finalmente clarificado junto das Instituições desportivas de que forma é que elas iam
ser financiadas. Decidimos manter
esse apoio, embora os clubes não estejam a ter nenhuma actividade física, excepto os seniores. Os apoios para obras de construção ou beneficiação de infraestruturas das instalações
dos clubes também continuam a ser
dados”.
3. Desporto para a Comunidade
“Este programa foi o mais afectado
pela pandemia, pois impediu a realização dos eventos previstos, como
Mexer Dá Vida, Maio Coração Activo, o

Não obstante, a vereadora destaca que o Município de Vizela
nunca perdeu a dinâmica de fazer os grandes investimentos necessários e que estavam prometidos aos vizelenses.
“Este plano Vizela Cidade
Desportiva previa cinco áreas de
intervenção: uma nos investi-

mentos, onde fizemos um investimento significativo em 4 campos sintéticos distribuídos pelo
concelho, num valor total de
quase 1 milhão de euros; fizemos também a recuperação de
algumas infra-estruturas e avançamos com um projecto há muito desejado em Vizela que é a ci-

clovia, que está praticamente
concluída e não fosse a pandemia já estaríamos a inaugurar.
Esta parte do investimento, apesar da pandemia, não foi tão
afectada pois as obras podem
continuar”, explicou.
Relativamente à parte do desporto virado para a comunidade,
“que era também um dos eixos
do projecto”, Agostinha Freitas
lamenta: “o programa que tínhamos idealizado está tudo parado.
Entre eles Mexer Dá Vida para a
faixa dos mais idosos, com a ginástica funcional e com implementação do projecto Boccia
Sénior que estaria neste momento já de vento em popa, pois estávamos a ter uma grande adesão. São projectos que estão
parados como vários que fazem
da nossa actividade normal como Maio Coração Activo , o Vizela Motor Festival, o Caminhadas Temáticas e muitos outros
que eram dinamizados no concelho. A pandemia veio colocar em
stand by toda esta visão global
que este executivo previa montar ao longo destes quatro anos,
para tornar Vizela uma cidade
muito mais desportiva”.

4. Desporto para as Escolas
“Também foi uma área muito afectada, onde a autarquia tinha a seu cargo a gestão das Aulas de Enriquecimento Curricular (AEC's), aquisição de
material, dar apoio ao desporto escolar, e ainda uma iniciativa em colaboração com a Associação de Futebol de
Braga para a dinamização do futsal
nas Escolas Primárias”.
CMV

Uma das visitas da autarquia às obras em recintos no concelho

Vizela Motor Festival, o Caminhadas
Temáticas, várias provas ligadas ao
atletismo (a Milha, o Duatlo, o Trail da
Rota do Bolinhol), tínhamos uma
prova de canoagem da Taça de Portugal de Slalom, o Grande Prémio, a Gala do Desporto, as 6 e 12 Horas de BTT

e já estávamos em conversações com
a organização a pensar na prova de 24
Horas. Para além de várias provas nacionais que a Câmara Municipal estava a trabalhar com as diversas Federações para que acontecessem cá no
nosso concelho”.

5. Regularização do Património
“Havia muito património desportivo
no concelho de vizela que não estava
devidamente regularizado quer a nível de terrenos, campos, pavilhões,
quer a níveos de instruções de candidaturas ao IPDJ. Este programa continua activo na Câmara sem qualquer
impedimento apesar do confinamento nacional devido à pandemia”.
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Concelho dinâmico com 42 associações
e três mil praticantes de 34 modalidades
NÚMEROS EXPRESSIVOS mostram que em Vizela mora uma autarquia jovem mas com grande dinamismo e associativismo.
Vereadora Agostinha Freitas confessa-se satisfeita com a oferta e qualidade desportiva que existe em todo o concelho.
VIZELA

| Miguel Machado |

Autarquia jovem mas com muito
dinamismo e associativismo no
concelho, Vizela apresenta já
uma grande expressão no plano
desportivo nacional e internacional, com clubes e atletas campeões em diversas modalidades.
O futebol é desporto rei, mas a
diversidade de ofertas de modalidades à disposição vai muito
mais além da bola, aproveitando
também recursos naturais que
existem no concelho.
“Sou vizelense, nascida e criada nesta terra, e tenho muito orgulho em tudo que fazemos no
nosso concelho. E no âmbito
desportivo somos também um
município felizmente com muito
dinamismo e actividade. Temos
42 associações desportivas/clubes no concelho, que praticam
34 modalidades diferentes, com
quase três mil atletas praticantes.
São números significativos e
uma realidade excelente no nosso concelho, uma autarquia que
tem 24 mil habitantes”, realçou
Agostinha Freitas, vereadora do
pelouro do Desporto da Câmara
Municipal de Vizela.
Uma oferta desportiva que orgulha a vereadora, cujos louros
vão todos para o trabalho dos dirigentes dos clubes vizelenses.
“Temos modalidades do mais
diverso que pode existir, o que é
uma boa oferta para os nossos
jovens e não só. Claro que o fu-

CMV

CMV

Vizela tem muitos trilhos para provas de BTT

Aposta no desporto informal e de lazer é também uma das apostas do município

CMV

O futebol é um dos desportos-rei no concelho de Vizela

tebol é rei, por isso o investimento da autarquia procura corresponder a esse panorama, o
futsal no nosso município tem
também um peso significativo
de praticantes, mas não descura-

mos as outras colectividades que
promovem outros desportos, como patinagem, BTT, atletismo,
ténis de mesa, canoagem, futsal,
etc, todos merecem o apoio e
consideração da autarquia”, afir-

§expectativas para 2021
Agostinha Freitas: “preparados para devolver toda
a energia a Vizela quando for o desconfinamento”
“A nossa autarquia não parou. Na pessoa do nosso presidente, Victor Hugo Salgado, fomos sempre
um município muito proactivo. Estamos preparados para entrar rapidamente em acção quando começar o desconfinamento, e reactivar todos os nossos programas desportivos municipais, seja para
os mais jovens, seja para os idosos.
Porém, os prazos não depende de nós, são deliberações da DGS e dependerá do tipo de enquadramento que o governo dará ao desconfinamento. Mas temos vários cenários elaborados para devolver toda a energia a Vizela, assim, como estaremos presentes para ajudar as nossas associações a
reactivar as suas actividades.

lll
“Esta dinâmica resulta
muito do espírito que existe
nas nossas associações
desportivas, são pessoas
muito activas, que sabem
o que querem e querem o
melhor para os seus praticantes. E são reivindicativas.
A autarquia só tem que
agradecer a sua dedicação
e apoiar da melhor forma
possível para o seu sucesso.”
ma a autarca.
Para Agostinha Freitas, “esta
dinâmica resultado muito do espírito que existe na nossas associações desportivas, são pessoas
muito activas, que sabem o que

querem e querem o melhor para
os seus praticantes. E são reivindicativas. Vêm à Câmara Municipal falar e mostrar as suas
preocupações e necessidades,
trabalham em parceria com a autarquia para reforço das suas
condições de trabalho”.
“Somos uma terra com campeões nas mais variadas competições, e o mérito é dos clubes e
seus dirigentes, pessoas com força e garra que nos enchem de orgulho e que faz com que o concelho de Vizela se destaque. A
autarquia só tem que agradecer a
este movimento associativo que
partilha connosco as suas conquistas, agradecer o seu trabalho
e dedicação, e procurar apoiar da
melhor forma possível para o
seu sucesso”, apontou a vereadora do desporto vizelense.
Publicidade
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SC Braga dá Vítor Hugo e Miguel Ângelo
à selecção nacional para o ‘Europeu’
DOMINGO TURMA DAS QUINAS CONCENTRA-SE para preparar os próximos dois jogos do Grupo 8
de qualificação, tendo por adversária a República Checa.
FUTSAL

Guarda-redes
Edu (Valdepeñas/Esp)
e Vítor Hugo (SC Braga)
Fixos
André Coelho (FC
Barcelona/Esp) e João
Matos (Sporting)
Alas
Bruno Coelho (Asnieres –
Villeneuve/Fra), Miguel
Ângelo (SC Braga), Pany
Varela (Sporting), Pedro
Cary (Leões Porto Salvo),
Ricardinho (Asnieres –
Villeneuve/Fra) e Tiago
Brito (Benfica)

| Rui Serapicos |

Dois jogadores de futsal do SC
Braga/AAUM, o guarda-redes
Vítor Hugo e o ala Miguel Ângelo, integram a convocatória
da selecção nacional para os encontros com a República Checa,
a contar para o Grupo 8 de qualificação do Campeonato o Europeu de 2022.
Os dois ‘guerreiros’ já tinham
sido opções do seleccionador
Jorge Braz para os dois primeiros, diante da Polónia, que resultaram num empate em casa (2-2)
e um triunfo fora (0-2).
Estes dois próximos jogos poderão redefinir as posições no
topo da tabela do Grupo 8. Com
duas jornadas disputadas, a República Checa lidera o grupo,
com seis pontos, seguida de Portugal, com quatro, e da Polónia,
com um, enquanto a Noruega
tem zero pontos, por ter falhado
os dois jogos em casa dos checos e ter sido penalizada com
duas derrotas por 5-0.
Portugal, que defende o título
de campeão europeu, concentrase domingo, dia em que a jornada 24 da Liga de futsal encerra
ao fim da tarde com o jogo Modicus - SC Braga/AAUM.

+convocados

Universais
Afonso (Benfica), Erick
(Sporting) e Fábio Cecílio
(Benfica)
DR

Guarda-redes Vítor Hugo, do SC Braga/AAUM, volta à selecção nacional de futsal

Os jogos com a República
Checa estão agendados para os
dias 5 de Março (19 horas), no
Pavilhão dos Leões de Porto
Salvo, e 10 de Março, em Praga,
na UNYP Arena, às 15 (hora de
Lisboa).
Os oito vencedores dos grupos
e os seis melhores segundos juntam-se aos anfitriões Países Baixos na fase final, entre 19 de Janeiro a 6 de Fevereiro de 2022,
enquanto os restantes dois segundos classificados disputam

§hóquei em patins
Sorteio marcado para sábado em Lisboa

Barcelos pode acolher Liga Europeia
O Pavilhão Municipal de Barcelos poderá vir a receber jogos da Liga Europeia
de hóquei em patins, prova em que competem três clubes portugueses:
além do Óquei Clube de Barcelos — que assim poderá vir a jogar em casa,
também a Oliveirense e o Benfica.
Face às condições impostas pela pandemia da Covid-19, muitos clubes estão
a abdicar de particpar em provas internacionais e a federação europeia da
modalidade resolveu organizar esta competição com um formato diferente.
Assim, vão estar em prova nove clubes distribuídos na primeira fase, que se
prevê disputar dias 9, 10 e 11 de Abril, por três grupos, tendo em vista o
apuramento para uma ‘final four’ na qual entram os primeiros três de cada
grupo mais o melhor segundo classificado.
Acresce a condição de que em cada grupo não podem competir mais do que
três clubes que sejam do mesmo do mesmo país.
O sorteio das competições europeias de hóquei em patins tem realização
prevista para sábado em Lisboa.

um ‘play-off’, de 14 a 17 de Novembro de 2021, para definir a
outra vaga.
Na campanha de apuramento,
Portugal, campeão europeu em
título, ainda defronta no grupo 8,
a Noruega, num duplo compromisso em Abril, com os noruegueses a disputarem ambos os
jogos fora, devido à pandemia
de Covid-19.
Em relação à última convocatória, em Janeiro, para os jogos
com a Polónia, Jorge Braz man-

teve Miguel Ângelo, que tinha
substituído Bruno Coelho, dado
como indisponível, e fez sair
Pauleta. Já Bruno Coelho, companheiro de Ricardinho nos
franceses do ACCS Futsal Asneires, está recuperado e regressa à selecção para esta dupla jornada, para a qual a grande baixa
é Cardinal (que marcou dois golos no triunfo fora de portas sobre a Polónia) que no início do
mês sofreu uma lesão grave.
O pivot dos ‘leões’ sofreu uma

Pivot
Zicky (Sporting)
rotura do tendão de Aquiles e
deverá parar entre oito a 10 meses, o que o deverá afastar ainda
este ano do Mundial na Lituânia,
entre 12 de Setembro e 03 de
Outubro. Sem Cardinal, o seleccionador português chamou Zicky, também do Sporting, e a jornada dupla com a República
Checa poderá dar ao jogador a
estreia pela seleção ‘AA’, num
momento em que tem 23 internacionalizações nas camadas jovens.

A partir das 16 horas, através do Facebook

Amigos da Montanha debatem sábado
Covid-19 e saúde mental no desporto
WEBINAR

| Redacção |

Os Amigos da Montanha realizam no próximo sábado, pelas
16 horas, um fórum online dedicado aos temas Covid-19 e a
Saú de Mental no Desporto,
apresentado pelo psicólogo do
desporto, Jorge Silvério, e aos
valores da é tica no desporto e
sua importância na motivação,
resiliência e superação, exposto
pelo coordenador do Plano Na-

cional de É tica no Desporto
(PNED), José Lima, informou
em comunicado aquela colectividade, com sede em Barcelos.
fó rum tem como principais
destinatários atletas, pais, dirigentes e treinadores, mas aborda
temas da actualidade que interessam e preocupam, nesta época, a comunidade em geral, sendo, por isso, transmitido através
da página dos Amigos da Montanha na rede social facebook,
adianta a a mesma fonte.

Esta inciativa, acrescenta ainda
o comunicado, faz parte do plano dos Amigos da Montanha
“Formar com Desporto” e do
trabalho realizado com os atletas, nomeadamente nas escolas
de Formação.
Lembre-se que a 10 de Maio de
2020, os Amigos da Montanha
foram certificados com a ‘Bandeira da É tica’ no â mbito das
boas práticas desportivas da associação no campo dos valores,
da ética e do fair-play.
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FRANCISCO PORTO RIBEIRO Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Fora da Caixa (out of the box)

O

presente artigo de opinião não
pretende convencer ninguém a
nada e, muito menos, à necessidade de mudança, apenas posiciona-se como uma reflexão interna e uma partilha
pessoal, em momentos conturbados em
que vivemos, como a atual pandemia.
Propomos três leituras de reflexão, em
homenagem ao falecido médico, Spencer
Johnson, vítima de cancro no pâncreas.
No seu momento de “mudança” de vida,
vivenciando o trauma familiar causado
pela situação, partilhou reflexões úteis,
em prol da necessidade de mudança de
posturas, multi -ajustáveis, seja social ou
de organização interna, académica ou empresarial, que se espalhou pelo mundo,
dentro no limite de aceitação.
A primeira proposta é o livro top de vendas (best-seller) da Amazon, em 2005,
sob o título de “Quem Mexeu no meu
Queijo”. Ainda hoje é uma referência
atual, face ao momento que estamos a
passar, conduzindo a situações difíceis na
vida, sejam de convívio ou apenas de mudança de hábitos e costumes. É um livro
que conduz à necessidade de termos que
procurar, por nós, um caminho de mudança, obrigando-nos a adaptar a esse novo
conceito de vida. A segunda proposta é do
título “Fora do Labirinto”, que ajuda a
consolidar as ferramentas para a mudança, interna e externa, numa postura de auto-ajuda (self-coaching). A terceira é do
livro “O Presente”, escrito num momento
de crise mundial onde se sentiu a paragem
da economia, o desemprego, o medo da
situação e o desejo de que as coisas voltem ao normal (parece hoje). O autor resume que esse é “o momento mais adequado para nos apoiarmos em verdades
simples e fiáveis que nos pode ajudar a
aprender com o passado, a fruir o presente e a criar um futuro novo e mais agradável”. Muitas pessoas sentem-se paralisadas pelo medo, em atitude de negação,
mas devemos aprender com os erros (segundo os romanos, “errare umanos est”,
ou seja, é próprio do Homem errar, já permanecer no erro é uma opção pessoal).

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%)

Estas propostas de leitura estão disponíveis numa livraria local. Agora, uma das
questões que se pode colocar neste momento é a necessidade de saber como estes livros contribuem no processo de autoajuda. A resposta é simples, o primeiro
livro narra, num plano metafórico, as opções de 4 personagens, representadas por
dois gnomos e dois ratos, respetivamente,
o comportamento socialmente apreendido
do aprendido (o que retemos do que é ensinado) e o primeiro instinto básico de luta pela sobrevivência (pirâmide
de Maslow) de defesa, saúde, proteção, etc. O cenário (plateau) é
o nosso cérebro,
representado por
um labirinto
complexo de
lados obscuros, zonas cinzentas, de medos e certezas
absolutas
(axiomas
e
dogmas), bem
como de memórias felizes e outras
menos (azares). Nesta proposta, o “Queijo”
representa os objetivos (de
curto, médio ou longo prazo) podendo ser pessoais, profissionais, familiares, amizades ou outros, cabendo tudo,
até ao limite da capacidade do(a) leitor(a). Sentir o cheiro da mudança, perceber que o nosso “queijo” está a perder
qualidade ou deixa de existir e como reagir, em consequência. O instinto animal,
no meio de dúvidas, parte na procura de
novo queijo. Por outro lado, os Homens
ficam presos em pré-conceitos sociais,
éticos, etc., como entraves à reação. Como decidir e como reagir? O desafio passa pela reflexão pessoal e adaptação dos
sentidos para a mudança, quando o nosso
“queijo” é alterado, por fatores exógenos
e inexplicáveis. O texto, muito simples, é
acompanhado de frases óbvias que tendeSEDE Praceta do Magistério, 34, Maximinos, 4700 - 222 BRAGA. Telefone:
253309500 (Geral)
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mos a menosprezar. Sugere adaptação à
realidade, em função de factores que não
dominamos (e.g.: a perda de algo ou alguém, material ou imaterial). Ajustado ao
conceito atual, somos confrontados com
novos perigos e novas realidades, para o
qual sempre achámos estar imunes, que
só acontecem aos “outros”, mas que mexe
com o nosso interior e com a nossa zona
de conforto. Hoje, mais do que nunca, devemos procurar a humanidade de grupo, e
não só a imunidade de grupo no plano de
saúde. O médico expressa ensinamentos de base na formação, enquanto seres sociais, contribuindo
para perceber e
respeitar os sentidos e sentimentos, como
forma de antecipar e minimizar a dor. A
mudança dos
sonhos perspetivados num
horizonte temporal, ou apenas
de hábitos sem autorização (ação/reação não efetivado), impõe dúvidas genuínas aos
qual se juntam os porquês da vida
e a reflexão interior. Eventualmente, será
a esse o sinal que recusamos ver, como
necessário à mudança, recordando aqui,
independentemente do credo individual, o
velho ditado enraizado no povo português, “quem muda, Deus ajuda”. Por sua
vez, no livro “Fora do Labirinto”, o autor
reflete na necessidade de lutar contra os
dogmas pessoais (realidades inquestionáveis) mas fornecendo exemplos que muitas vezes “passam ao lado”, como ferramentas de adaptação à mudança. Não
tentando retirar o prazer da leitura e da interpretação individual destas propostas,
no seu conjunto, resumo a necessidade de
estarmos atentos aos sinais externos que
sugerem uma mudança de estilo e de forDIRECTOR DO JORNAL director@correiodominho.pt
Paulo Monteiro (CP1145A)
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ma de atuar ou de pensar, um pouco “fora
da caixa”, mantendo as recomendações
da Direção-Geral de Saúde (sem ser artista de circo, sem rede, causando danos a
terceiros) e dos conceitos do socialmente
aprendidos e apreendidos. Albert Einstein
dizia, no meio dos surtos, que “a imaginação é mais importante do que o conhecimento. O conhecimento é limitado. A
imaginação abarca o mundo”. Na minha
ignorância de vida, com altos e baixos,
como todos, tive necessidade de perceber
estes momentos, para superar e contornar
(quem nunca?).
Evidência factual é que a pandemia violou as fronteiras físicas e emocionais, derrubou axiomas e mexeu em convicções.
Chegou o momento de nos adaptarmos ao
novo normal dependo da resistência à
mudança pessoal e, como o autor refere,
da consciência que “velhas crenças não
conduzem ao novo queijo”. As certezas
pessoais são uma “prisão” para a saída do
“labirinto” da vida. Devemos pensar e
agir diferente, se procuramos resultados
diferentes, sendo que há crenças que aprisionam e outras que libertam. Pessoalmente, na vida tenho apenas duas coisas
como certas, “a incerteza do futuro e que
a morte nos espera”. Há que acreditar e
sorrir para um futuro melhor, segundo o
autor, “acreditar antes de ver”.

Nota: Spencer Johnson faleceu em julho de 2017, vítima de cancro no pâncreas. Casado e pai de três filhos, foi autor e coautor de inúmeros livros,
traduzidos em 47 línguas e top de vendas
na Amazon, em 2005, com “Quem Mexeu
no meu Queijo”. Em termos académico,
tinha o bacharelato em Psicologia, licenciatura em medicina no Royal College of
Surgeons e especialidade em Harvard
Medical School. Profissionalmente, foi
diretor de relações públicas de Medtronic, a empresa que inventou o pacemaker,
investigador clínico e professor associado em Harvard Business School.
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Opinião
FLORA MONTEIRO Diretora Agrupamento de Escolas de Amares

Voz às escolas

NÃO, não está tudo bem! NÃO, não vai ficar tudo bem!
fevereiro de 2021 e a urgência de lidar
com a esperança, perante o que está por
cumprir e tanto que há para reconstruir!

H

á muito tempo que sabemos que
não vai ficar tudo bem! De quem é
a culpa? Do vírus, obviamente,
que tanta coisa destrói!
Mas poderia estar tudo um pouco melhor!
Nem tudo se deve à covid! Alguns elementos da sociedade, destroem muito mais! O
que pode destruir uma geração?
O que destrói gerações é a morte! O que
destrói gerações é não ter comida na mesa!
O que destrói gerações é estar completamente isolado. O que destrói gerações é a
incapacidade de educar para os valores!
Há prioridades neste momento. A saúde é
uma delas! Combater a pobreza é outra!
Ajudar os de casa, ajudar os da rua, ajudar
os que se relacionam connosco, ajudar as
instituições... AJUDAR é uma das mais importantes e está ao nosso alcance! Poderia
ser o momento de baixar um pouco as armas
sempre apontadas, a tudo e a todos e... Saber ser Pessoa. Saber SER!
É o momento de educar os filhos, apontando as prioridades, mostrando do que são feitas as boas pessoas e do que é feita a vida

H

á catorze anos, quando
me apaixonei pelo liberalismo, recordo-me de
sermos um número reduzidíssimo que discutia esta ideologia na
blogosfera. Naquela altura, os liberais divergiam no seguinte:
criar um partido liberal ou os liberais inscreverem-se nos partidos já instalados e tentar influenciar a sua política. Felizmente,
em 2017, avançou-se para a criação do partido e é aí que surge a
Iniciativa Liberal (IL). Em Outubro de 2018, Carlos Guimarães
Pinto assume a liderança e, nas
primeiras eleições legislativas
que disputa, “catapulta” o partido
para a Assembleia da República.
As eleições que se seguiram foram as presidenciais, onde a IL
apoiou a candidatura de Tiago
Mayan Gonçalves à Presidência
da República, onde consolidou
uma fase de crescimento do partido.
No entanto, a Iniciativa Liberal

verdadeira. Apontar o que se faz de bom e
não só o que está menos bem! É uma oportunidade para deixar falar os valores mais
altos. Queremos todos contribuir para o
bem comum? Claro que não! Alguns querem continuar a olhar para o seu pequeno
mundo! Ou então para o mundo mediático!
Só esses parecem interessar. Mas não são
esses que estão na linha da frente! Na linha
da frente e sempre em frente estão todos
aqueles que ajudam a reconstruir!
Reitero que gosto realmente do que faço,
de dar o meu contributo para o sucesso dos
jovens de Amares e para a melhoria constante das nossas escolas e do nosso contexto
social. Porém, voltamos ao confinamento, à
escola feita de distância. E a Escola, tal como é seu apanágio, continua a reinventarse! Os corredores estão quase vazios, mas o
silêncio é menos incómodo, o computador,
o telemóvel, o tablet são agora meios de comunicação constantes e mais integradas nas
nossas rotinas. Os tempos síncronos aumentaram e o trabalho assíncrono está mais consistente e mais equilibrado. Tudo está a correr melhor.
A escola é também o espaço de acolhimento para os meninos especiais, para os
mais frágeis, para os filhos dos trabalhado-

res essenciais, para a distribuição de cabazes semanais, para a ajuda e apoio que tenta
amenizar a injustiça social… e todos os dias
cumprimos missões.
Há ainda alguma confusão provocada por
tanta tecnologia, o pânico dos pais com a
necessidade de acompanhar os seus filhos, a
crítica destrutiva de alguns elementos da sociedade contra os professores e as escolas, a
vigilância constante, o egocentrismo exacerbado de outros, que não percebem as dificuldades vividas pelos colegas/amigos dos
filhos, a demagogia de alguns, que nunca
perguntaram como poderiam ajudar, mas fazem notícias e carta e emails!
Continuamos a dizer que temos muito orgulho nas comunidades educativas que mais
uma vez ultrapassaram os limites da vertente académica para desenvolver ação social e
praticar a verdadeira inclusão. Tudo o que
não está nas grelhas e na checklist dos peritos da monitorização, é feito nas Escolas.
No AEAmares não precisamos de ser monitorizados, nem de usar estas atitudes associadas aos marketings contemporâneos. Somos comunidade educativa! E foram
dezenas os docentes que ao longo de semanas se voluntariaram para estas novas tarefas e muitos mais os que, do lado de lá

apoiam e ensinam diariamente as nossas
criança e jovens.
Os professores reinventaram as suas competências e deram o máximo de si, os assistentes técnicos e operacionais reinventaram
o seu modo de trabalhar e empenharam-se
em cumprir o melhor possível as suas missões. Tentamos diminuir as desigualdades
sociais que estão criadas apesar do esforço
feito, com ajudas tecnológicas que nunca
são suficientes, para se cumprir o que está
por cumprir. Será necessário que se dê uma
atenção muito especial à Educação, o parente pobre do investimento público, para que
os nossos alunos possam ter os apoios necessários no colmatar dessas desigualdades
e possam contar com a Escola como espaço
de apoio ao seu crescer pleno.
O nosso profissionalismo é posto à prova
diariamente e é importante a sensação de
que vamos conseguindo vencer essas batalhas, umas vezes com alguma deceção e um
sentimento de derrota, outras vezes com
muita satisfação e sensação de realização.
Solidariedade, partilha, compreensão, altruísmo, empatia... PRECISAM-SE! Ainda
quero acreditar!
Grata, a tant@s que sabem SER e que nos
fazem fazem acreditar...

O que os liberais podem fazer por Braga
não vai ficar por aqui. No corrente ano, teremos eleições autárquicas e é intenção do partido apresentar-se a estas nos concelhos
onde se reúnam condições para ir
a votos. Mas o que é os liberais
podem trazer de novo à actual
realidade política local, mais
concretamente a Braga?
Naturalmente queremos uma
Braga mais Liberal. Pretende-se
promover a nível local a liberdade individual, nos planos político, económico e social. As nossas
propostas passarão necessariamente por traçar e desenvolver ao
nível autárquico os princípios em
que acreditamos. Entendemos
que este é o caminho para cada
um mais facilmente atingir os
seus objectivos, potenciando o
crescimento económico e gerando prosperidade para todos.

BRUNO MIGUEL MACHADO

Coordenador da Iniciativa Liberal Braga

Ideias Políticas

Algo basilar nas nossas propostas, será forçosamente a clareza,
rigor e transparência na gestão
dos dinheiros públicos, que devido ao momento que atravessamos
será algo bastante escasso. Outra
medida passará necessariamente
pela redução da carga fiscal sobre
os munícipes bracarenses. Estamos a falar de impostos que têm

intervenção directa da Câmara
Municipal, tal como sucede com
a taxa de participação no IRS do
município, taxa de derrama municipal e taxa de IMI. Entendemos que esta medida deve ser
uma prioridade dado que será
uma forma de aumentar o rendimento disponível das famílias.
Braga deve privilegiar a sua
economia criando programas de
apoio à actividade empresarial
existente e futura. O empresário
/investidor deve ter ao seu alcance todas as condições para, de
forma rápida, conseguir instalar/desenvolver o seu negócio,
potenciando o crescimento de
startups e retenção de novos talentos, como polo de instrumento
de desenvolvimento económico.
Em resumo, devemos aumentar a
competitividade da cidade, fa-

zendo crescer a sua economia de
forma inovadora e sustentada.
No domínio do ambiente e da
sustentabilidade devem ser prioridades a eliminação, de uma vez
por todas, das constantes descargas poluentes no rio Este (situação que já foi oportunamente denunciada pela Iniciativa Liberal
Braga); potencialização turística
do rio Cávado; e privilegiar os
espaços verdes para usufruto dos
bracarenses.
Entre muitas outras medidas,
entende-se que deve ocorrer uma
melhoria da mobilidade da cidade, devendo ser combinados vários modos de transporte público
e privado, adotando novas formas de deslocação (como por
exemplo partilha de bicicletas e
carros) e potenciar o uso da bicicleta através da construção de ciclovias por toda a cidade.
Precisamos de uma Braga mais
liberal e nós estamos cá para que
isso aconteça.
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§notas
Com rede de armadilhas em todo o concelho

Montalegre reduziu ninhos
de vespa asiática em 97%
Montalegre registou uma redução de 97% de ninhos de vespa asiática identificados em consequência da implementação de uma rede de armadilhas
em todo o concelho, uma medida que se repete desde 2019, anunciou ontem a autarquia.
“A presença da vespa velutina diminuiu consideravelmente em todo o território do concelho de Montalegre, confirmado com a reduzida ou nula predação sobre os apiários. Com isso, não só os apicultores ficam bastante contentes como todo o ecossistema do Alto Barroso fica mais rico”, afirmou José
Luís Tavares, coordenador do plano municipal de combate àquela espécie invasora.
Desde 2019 que a autarquia espalha por todo o seu território uma rede de
armadilhas para a vespa asiática. A rede preparada para 2021 já está no terreno e visa a “captura das vespas fundadoras (futuras rainhas) procurando,
desta forma, interromper precocemente o seu ciclo de vida”.
A rede de armadilhas só funciona até ao final de Maio, porque é o período
em que as vespas fundadoras saem da hibernação e quantas mais forem
apanhadas menos ninhos haverá.
“Com a identificação de apenas um ninho de vespa velutina, durante o ano
de 2020, o concelho de Montalegre consegue, em dois anos, uma redução
de 97% de ninhos desta espécie invasora e predadora da abelha melífera”,
salientou a câmara em comunicado.

EUB retoma fiscalização
junto à Unidade
de Saúde de Maximinos

Vespa asiática

Póvoa de Lanhoso destruiu 130
ninhos entre Maio e Janeiro
A Câmara da Póvoa de Lanhoso destruiu, entre Maio de 2020 e Janeiro, 130
ninhos de vespa velutina, tendo sido identificados mais 55 ninhos que já estavam “inactivos” ou eram da espécie autóctone crabro, anunciou a autarquia. Em comunicado enviado à Lusa, a câmara salienta um “decréscimo
significativo de notificações (de 344, em 2019, para 185, em 2020), situação
que poderá justificar-se ou pelo confinamento ou pela evolução e/ou integração da espécie”.
A autarquia explica que "o combate à vespa asiática [como é conhecida a espécie velutina] pode ser feito através da detecção e destruição de ninhos ou
através do impedimento da formação de novos”.
Os ninhos identificados surgiram, na maioria, em árvores em zonas rurais,
mas também em telhados e interiores de habitações, anexos, muros e no
chão. "A maior preocupação e informação da população em relação a este
assunto tem sido essencial para a detecção dos ninhos, principalmente
quando se trata de ninhos primários, que aparecem a partir de Março, Abril
e cuja destruição permitirá reduzir a propagação da colónia", refere o texto.
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Fiscalização do estacionamento na envolvente da Unidade de Saúde de Maximinos é rotomada em Março

BRAGA
| Redacção |

Os Estacionamentos Urbanos de
Braga (EUB) retomam a partir
da próxima segunda-feira, dia 1
de Março, a normal fiscalização
do estacionamento à superfície
na envolvente à Unidade de Saúde de Maximinos.
Tendo em vista o bom funcionamento do plano de vacinação
contra a Covid-19, desde início
de Fevereiro que os EUB estavam a aplicar uma política de to-

lerância na fiscalização do pagamento dos parquímetros nesse
local. Os cidadãos estavam isentos do pagamento no estacionamento à superfície na zona envolvente à Unidade de Saúde de
Maximinos, local onde estava a
ser administrada a vacinação no
Concelho de Braga.
Atendendo a que o Centro de
Vacinação Covid-19 está a funcionar desde ontem no Altice
Fórum Braga, a fiscalização será
retomada nas seguintes ruas:
Rua Bombeiros Voluntários,

Largo Paulo Orósio e Rua do Alcaide.
Nesta fase, estão a ser vacinados os utentes com idade superior a 80 anos e cidadãos com
idade superior a 50 anos com insuficiência cardíaca ou com
doença coronária, insuficiência
renal, DPOC ou com doença respiratória sob ventiloterapia. A
entrada no Altice Forum Braga
deve ser feita pela Rua Monsenhor Airosa (Lomar). O centro
funciona das 8 às 20 horas. As
convocatórias são por SMS.

Plano de Recuperação e Resiliência

Câmara Municipal pede inclusão de “obras estruturantes”
VILA VERDE
| Redacção |

A câmara de Vila Verde aprovou
por unanimidade uma “proposta
a solicitar a inclusão de obras estruturantes” para o concelho no
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), nomeadamente
vias de comunicação e apoios à
Economia.
A proposta aprovada esta segunda-feira em reunião do executivo é feita depois de a 15 de
Fevereiro o presidente da autar-

quia, António Vilela (PSD), ter
manifestado “enorme desilusão”
com aquele plano, afirmando
que “no plano teórico, devia ter
em vista a realização de reformas que ajudassem o país a sair
da crise pandémica com boas
perspectivas de crescimento
económico”.
A autarquia de Vila Verde “reivindica a construção de vias estruturantes, como a Variante à
sede concelhia, de crucial importância para melhorar a fluidez do intenso tráfego que dia-

riamente percorre a Estrada Municipal 101 e que se encontra a
braços com sérios e constrangedores congestionamentos”, particularmente em horas de ponta.
Para a câmara de Vila Verde, “é
urgente criar as condições essenciais para mitigar as assimetrias
locais e regionais, pois esta é a
única forma de se ultrapassar
uma certa lateralidade de Vila
Verde face aos grandes centros
urbanos e ver, assim, elevados
os seus níveis de atractividade e

competitividade”.
Também o PS de Vila Verde
apontou falhas ao PRR, com o
vereador líder da oposição socialista na autarquia, José Morais, a salientar que “esta é uma
matéria que tem de unir todos os
vilaverdenses, independentemente dos partidos a que pertencem”.
Para o PS, o PRR, que está em
consulta pública, “levanta duas
observações de natureza diferente”, apontando a “falta de previsão de obras consideradas estru-

turantes” para o concelho” e a
inclusão de medidas dirigidas à
Economia em geral e “não apenas à Administração Pública”.
“Além das obras estruturantes
de que necessitamos, entendemos que a ‘bazuca’ não deve
cingir-se a obras públicas. É preciso mais apoio às empresas, aos
investimentos na produção, na
indústria e na agricultura, entre
outros dos imensos sectores da
nossa economia. Ou no turismo,
que se depara com uma crise de
dimensões bíblicas”, diz.
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ID:124391044-75 -

239.000€

C.E.:(B) Moradia Individual T5
em Caldelas, Amares - terreno com 3.180 m2.
Marque já a sua visita!

ID:124391077-1 -

155.000 €

C.E.:(C) Apartamento T3 em Real.
Situado na zona de Montélios, remodelado,
com aquecimento central, vidros duplos, suite,
cozinha equipada (placa, forno, exaustor). Com elevador e garagem individual. Excelente oportunidade.

ID:124391005-485 -

699.000 €

C.E.:(B) Moradia individual com 4 quartos,
localizada na Encosta do Bom Jesus,
a 5 min do centro da cidade.
Não perca a oportunidade
de ter a casa dos seus sonhos.

ID:124391022-75 -

105.000 €

C.E.:(E) Excelente apartamento T2,
com áreas fantásticas e vistas desafogadas,
no centro da cidade
– junto ao Centro de Saúde do Carandá.
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CLASSIFICADOS
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PARA ANUNCIAR CONTACTE 253 309 500 OU COMERCIAL@CORREIODOMINHO.PT

VENDE-SE
ESCRITÓRIO C/ 3 DIVISÕES
e casa de banho privativa.
Av. Norton de Matos

VENDO
T1, T2, T3, T4 E MORADIAS

A PARTIR DE 100.000 €

€ 35.000
Favor ligar ao 927 562 704

www.nortinveste.com
Telem. 919 778 225

EMPRESA DE PESADOS EM BRAGA

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

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

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

COMPRO!!!

FREITAS COSTA
& FILHOS, S.A.

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

Construção Civil e Obras Públicas

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

106.0 FM
antenaminho.pt
COMPRE O SEU
AUTOMÓVEL
NOS STANDS

VENDE-SE
OU ALUGA-SE

“Correio do Minho”, 24/02/2021

Catarina Correia
Notária

EXTRACTO
Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que foi
lavrada hoje neste Cartório Notarial situado em Braga, na Praça
da Justiça, 191 a 196, 1º piso, sala 6, a cargo da Notária Catarina Susana Ferreira de Almeida da Trindade Correia, uma
escritura de justificação, exarada de folhas 34 e seguintes, do
livro de notas para escrituras diversas número Quarenta e Nove
- A, na qual outorgaram como justificantes:
DOMINGOS DIAS FERNANDES PALHA, e mulher MARIA
JOAQUINA MESQUITA DE OLIVEIRA, casados sob o regime
da comunhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia de Adaúfe, concelho de Braga, e ela da freguesia de Brufe, concelho de
Vila Nova de Famalicão, e naquela primeira residentes na Rua
15 de Agosto, número 80, nifs 144 886 251 e 144 886 243, os
quais declararam que são donos e legítimos possuidores, com
exclusão de outrem, dos imóveis a seguir identificados:
1) prédio RÚSTICO, composto por terreno de cultura, videiras
e fruteiras, situado no Lugar do Barreiro, freguesia de Adaúfe,
concelho de Braga, com a área de três mil duzentos e setenta
e seis metros quadrados, confrontando do Norte e Sul com
caminho, do Nascente com José Fernandes Palha e de Poente
com Victor Benjamim Moreira, inscrito na respectiva matriz sob
o artigo 1040 (anteriormente omisso à antiga matriz), com o
valor patrimonial tributário de €113,63 para efeitos de IMT e de
imposto de selo, e igual valor atribuído;
2) prédio RÚSTICO, denominado "Campo de Pradinhos" composto por terreno de cultura e videiras, situado no Lugar de
Boucinhas, frequesia de Santa Lucrécia de Algeriz, com a
área de três mil e oitocentos metros quadrados, confrontando
do Norte e Nascente com o limite de freguesia, a Sul com Maria
Teresa Abranches Melo Falcão e do Poente com António Martins da Silva, inscrito actualmente na matriz sob o artigo 77 da
União das Freguesias de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra, o qual teve origem no artigo 64 da extinta freguesia de
Santa Lucrécia de Algeriz (e omisso na antiga matriz), com o
valor patrimonial tributário de €463,59 para efeitos de IMT e de
imposto de selo, e igual valor atribuído.
Que, ambos os prédios se encontram não descritos na
Primeira Conservatória do Registo Predial de Braga, e vieram à sua posse, já no estado de casados entre si, da seguinte
forma: o primeiro, por doação meramente verbal feita no ano de
mil novecentos e setenta e seis por Teresa Maria Fernandes
Palha (avó do justificante marido), no estado de viúva, residente
que foi no Lugar de Barreiro, da aludida freguesia de Adaúfe; e
o segundo, também por doação meramente verbal feita no ano
de mil novecentos e oitenta e dois por Bonifácio de Oliveira, pai
da justificante mulher, no estado de viúvo, residente que foi no
Lugar de Juste, na dita freguesia de Santa Lucrécia de Algeriz,
e em nome de quem o dito prédio ainda se acha inscrito na
matriz.
Que, os referidos contratos nunca foram reduzidos a escritura
pública, motivo pelo qual não conseguem precisar o dia e mês
concretos das declaradas liberalidades e não ficaram a dispor
de títulos formais que legítimassem o seu domínio sobre os
referidos imóveis, e lhe permitissem obter o registo a seu favor
no registo predial.
E que assim, dado o modo de aquisição, não têm eles justificantes, possibilidade de comprovar pelos meios normais o seu
direito de propriedade perfeita, mas a verdade é que são eles os
titulares desse direito, pois têm possuído os aludidos prédios há
mais de vinte anos, ininterruptamente, com o conhecimento de
toda a gente, sem a menor oposição de quem quer que seja,
considerando-se e sendo considerados como seus únicos donos, na convicção que não lesavam quaisquer direitos de outrem, tendo a sua actuação e posse, sido de boa fé.
Que tal posse se tem materializado no aproveitamento de
todas as utilidades de que os citados prédios são susceptíveis,
nomeadamente, cultivando-os, plantando e cortando árvores ao
longo dos anos, colhendo uvas e fazendo a poda, limpando-os
e demarcando-os com muros de pedra, e quanto ao primeiro
ainda, efectuando levantamento topográficos, apresentando pedidos de inscrição e actualização da respectiva matriz predial, e
pagando a respectiva contribuição e actualmente o Imposto
Municipal (IMI). E sendo por isso uma posse em nome próprio,
contínua, pública e pacífica, desde os referidos anos de mil
novecentos e setenta seis e mil novecentos e oitenta e dois,
conduziu à aquisição daqueles prédios por usucapião que
expressamente invocam, para efeitos de primeira inscrição em
seu nome do direito de proprie-dade no registo predial, dado
que esta forma de aquisição não pode ser provada por qualquer
outro título formal extrajudicial, e dela não resulta qualquer fraccionamento proibido por lei.
Está conforme o original, na parte a que me reporto.
Braga, quinze de Fevereiro de dois mil e vinte e um.
A notária,
Catarina Correia
Conta registada sob o n.º 129,
da qual foi emitida factura/recibo
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CUPRA

DIVULGA FORMENTOR COM 390 CV
A CUPRA mostrou dois dos seus novos modelos para 2021.
Os Formentor VZ5 e o Born, duas faces de uma mesma
moeda – a desportividade pura: a combustão e o eléctrico.
O crossover de linhas desportivas terá uma completa gama de motorizações, sete
no total, onde nem sequer falta uma proposta Diesel.
A CUPRA apregoa a filosofia de emoção automóvel, numa era em que a funcionalidade parece ganhar terreno sobre a paixão. Por isso mesmo , a CUPRA mantém a
aposta no seu lado emocional, com a ambição de “manter vivas as emoções da condução”.Um SUV tradicionalmente é um automóvel com uma altura e dimensões
mais generosas, e com capacidades superiores fora de estrada e de reboque em relação a um CUV. Sendo um CUV, o CUPRA Formentor é mais baixo e apresenta
umas dimensões gerais mais compactas, ainda que mantenha uma altura ao solo
suficiente para aventuras fora de estrada ligeiras. No interior, a marca detalha elementos únicos como os bancos de estilo bacquet e luzes indicadoras para mudança
de velocidade. A marca detalha ainda que o Formentor VZ5 será limitado a 7000
unidades. DSG refere-se à caixa de velocidades, de dupla embraiagem, aqui com
sete velocidades.
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A sua produção será limitada a apenas 7000 unidades, colocando-se no topo das opções da marca espanhola

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 FOCUS HYBRID 125CV
AE-43-OJ – 21.750€
7 ANOS GARANTIA

30
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00:00 Big Brother
- Duplo Impacto - Extra
02:10 A Branca de Neve e o Caçador
04:15 TV Shop
05:45 Os Batanetes
06:00 George, o Curioso
06:30 Diário da Manhã
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HORIZONTAIS: 1 – acontecer; engastar. 2 - corrigenda; segundo. 3 - arrebica; dotalício. 4 - contenda; estância. 5 - graceja;
gastar; indício. 6 - enlaçar. 7 - simples; belga; nós. 8 - pacóvio;
ingénuo. 9 - arrenda; empregar. 10 - velhaco; fandango.
11 - brisa; arredores.
VERTICAIS: 1 – comer a ceia; pau-ferro. 2 - brilhar; zigoma.
3 - abelha-limão; filó. 4 - cachaça; declaras. 5 - tua; castigo.
6 - dentro; copioso; barriga. 7 - louca; madrasta. 8 - acuda;
briga. 9 - aprova; continuar. 10 - amante; matriz. 11 - embalara; discursas.
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AV. DA LIBERDADE, N.º 610
4710-249 BRAGA
tlf. 253 218 780
fax 253 616 923

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Sudoku
4

8

labhilariolima@mail.telepac.pt

7
9

FARMÁCIAS
AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

Praça do Comércio, 47

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Praça Guilherme de Abreu, 61

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
MINHA FARMÁCIA T. 253 814 220

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
CAMPANTE T. 253 481 272

PONTE DA BARCA
POPULAR T. 258 452 118

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

R. Dr. Abílio Torres, 1168

Rua António José Pereira 66

FAFE
MOURA T. 253 599 473

ARCOS DE VALDEVEZ
ST. BÁRBARA T. 258 514 090

PONTE DE LIMA
S. JOÃO T. 258 941 197

R. Montenegro, 191

R. Dr. Joaquim Carlos Cunha Cerqueira, 103

Largo de São João 4-8

VILA NOVA DE FAMALICÃO
BARBOSA T. 252 302 120

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

VIANA CASTELO
SIMÕES T. 258 822 208

R. Barão de Trovisqueira, 71

R. da Corredoura, 50

R. da Bandeira, 6-8

GUIMARÃES
LOBO T. 253 412 124

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 220

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

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

PÓVOA DE LANHOSO
S. JOSÉ T. 253 102 766
Praça dos Heróis

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

Av. de Londres, 284

Praça da República, 92

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
VALE DO MOURO T. 251 565 821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Quinta Andorinhas Loja 9/10
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Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 – cair; cravar. 2 - errata; como. 3 - adama; dotal. 4 - rexa; morada. 5 - ri; puir; ar.
6 - maridar. 7 - um; lata; eu. 8 - oatego; pato. 9 - aluga; meter. 10 - cala; pagara. 11 - oressa; aros.
Verticais: 1 – cear; mupaco. 2 - arder; malar. 3 - iraxim; tule. 4 - rama; alegas. 5 - ta; praga. 6 - ca;
muito; pa. 7 - doida; ma. 8 - acorra; pega. 9 - vota; reatar. 10 - amada; utero. 11 - rolara; oras.
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BRAGA
TÁXIS

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

964 131 762

VENEZUELANA
DE VOLTA

Loirinha, bom traseiro, meiga,
simpática. Atendo sem pressas.
Oral guloso, 69.
Adoro minete + Acessórios.

922 236 350
912 223 724

24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

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

925 751 527

Insólitos

Bronca em direto
na tv com participante
de concurso com mau perder
Um participante num concurso de TV que
confronta equipas de estudantes universitários da Islândia teve uma chocante manifestação de mau perder em directo.
Após a vitória da equipa adversária, Jón
Guðmundsson derrubou o pódio e atirou
água a um colega de equipa, antes
de abandonar furioso o estúdio...

Savanna

Publicidade 31
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CABRITINHA
DE VOLTA
das 8 às 19 horas

918 595 077

Moda do monólito
não pega no Congo

Em novembro, vários monólitos
metálicos apareceram em diferentes locais
do planeta, tornando-se um fenómeno viral.
Um destes monólito apareceu agora no
Congo, mas foi imediatamente incendiado
pela população, que não quer saber de
modas da Internet.

JOGOS
Segunda 22/02/21

Sorteio 08/2021

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

Terça 23/02/21

Sorteio 16/2021

9 18 30 39 45
*1 *3
Quarta 17/02/21

Sorteio 14/2021

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

SANTOS
Savanna Santos
também se adaptou
aos novos tempos
e os seus ensaios
sensuais são em sua
casa. Esquecer
o confinamento... só
quando vai apanhar
ar à varanda de casa.

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: O Eremita, que
significa Procura, Solidão.
Amor: É provável que se
desentenda com alguém especial.
Assuma as suas culpas. Não queira
ficar sozinha.
Saúde: Se anda com dificuldade em
dormir, evite ingerir cafeína após as
18 horas.
Dinheiro: Se deseja melhorar a sua
situação financeira, comece já a
procurar um novo trabalho ou
negócio.
Números da Sorte: 2, 9, 13, 27, 33,
42
Touro
Carta do Dia: O Diabo, que significa
Energias Negativas.
Amor: Possíveis acontecimentos
inesperados.
Saúde: Pode sentir-se mais fraca.
Coma de duas em duas horas.
Dinheiro: Fase propensa a energias
negativas. Evite gastar muito
dinheiro.
Números da Sorte: 5, 11, 16, 35,
38, 49
Gémeos
Carta do Dia: Valete de Espadas,
que significa Vigilante e Atento.
Amor: Dê mais atenção ao seu par.
Pode precisar de carinho extra.
Saúde: Poderá sofrer de dores de
cabeça. Tome chá de camomila.
Dinheiro: Momento tranquilo.
Números da Sorte: 9, 17, 35, 39,
41, 43
Caranguejo
Carta do Dia: 5 de ouros, que
significa Perda/Falha.
Amor: Controle o humor, caso
contrário poderá ter conflitos com o
seu par.
Saúde: As gargalhadas despertam
as células de defesa do organismo.
Ria muito e seja saudável.
Dinheiro: Cuidado com negócios
arriscados. Evite perder tudo.
Números da Sorte: 3, 12, 19, 24,
38, 42
Leão
Carta do Dia: 10 de Paus, que
significa Sucessos Temporários,
Ilusão.
Amor: Dê atenção aos seus amigos
mais próximos. Porque não prepara
um jantar?
Saúde: Cuidado com a linha. Faça
mais exercício físico.
Dinheiro: Para que o seu sucesso
não passe de uma ilusão
desempenhe as tarefas com
dedicação.
Números da Sorte: 11, 16, 19, 25,
37, 41
Virgem
Carta do Dia: Ás de Espadas, que
significa Sucesso.
Amor: Poderá ter novidades no
amor.
Saúde: Para reduzir o risco de
diabetes coma nozes.
Dinheiro: A sua capacidade de
negociação vai estar em alta. Em
breve alcançará o sucesso que
deseja.
Números da Sorte: 2, 15, 18, 26,
28, 43

Balança
Carta do Dia: 4 de Espadas, que
significa Inquietação, Agitação.
Amor: Trate a pessoa amada com
carinho. Seja mais atenciosa.
Saúde: Pode andar mais agitada.
Faça uma massagem relaxante.
Dinheiro: Trace planos objetivos
para a carreira. Alcance um futuro
seguro.
Números da Sorte: 1, 9, 13, 24, 35,
46
Escorpião
Carta do Dia: 2 de Ouros, que
significa Dificuldade/Indolência.
Amor: Tendência para problemas
com a pessoa amada. Seja mais
paciente.
Saúde: Sentirá mais dificuldade em
acordar. Fruto do cansaço. Procure
deitar-se cedo.
Dinheiro: Concentre-se no trabalho.
Evite cometer erros por falta de
atenção.
Números da Sorte: 5, 12, 19, 32,
36, 41
Sagitário
Carta do Dia: A Estrela, que
significa Proteção, Luz.
Amor: A sua relação está protegida.
Viverá momentos de pura
felicidade.
Saúde: Cuidado com os excessos
alimentares. Não sobrecarregue o
fígado.
Dinheiro: Possível convite de
trabalho. Decida com o coração.
Números da Sorte: 10, 13, 21, 25,
37, 42
Capricórnio
Carta do Dia: 4 de Paus, que
significa Ocasião Inesperada,
Amizade.
Amor: Confie mais na intuição. Não
acredite em tudo o que lhe dizem.
Saúde: Tendência para tonturas.
Cuidado para não sofrer uma
queda. Caminhe com cuidado.
Dinheiro: Um amigo pode trazer-lhe
uma oportunidade inesperada.
Aproveite.
Números da Sorte: 1, 8, 13, 27, 36,
41
Aquário
Carta do Dia: A Imperatriz, que
significa Realização.
Amor: Pense no percurso afetivo
que tem vindo a fazer e lute pela
sua felicidade.
Saúde: Período estável na saúde.
Não se preocupe em demasia.
Dinheiro: É provável que venha a
obter benefícios financeiros.
Lembre-se de dar valor às coisas
realmente importantes na sua
Números da Sorte: 2, 5, 14, 18, 23,
36
Peixes
Carta do Dia: 4 de Copas, que
significa Desgosto.
Amor: Seja mais tolerante e
compreensiva com o seu par. Evite
um desgosto de amor.
Saúde: Pode sentir-se mais
deprimida.
Dinheiro: Boa altura para repensar a
sua vida financeira.
Números da Sorte: 10, 13, 17, 29,
31, 37

Publicidade
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BALANÇA
EQUA 7000

TUDO PARA TALHOS
E SUPERMERCADOS
PRODUTOS
E CONSUMÍVEIS
Rua Padre Manuel Joaquim Rebelo, n.º 1
4705-578 Priscos - Braga
Tel./Fax 253 056 989 - Tlm. 912 662 905

www.amembalagens.pt
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Guimarães

Suspeito de violência
doméstica voltou
à casa da vítima
e foi detido

Famalicão

Nova Escola Básica de Avidos
ganha forma no primeiro semestre

As obras de recuperação e ampliação da Escola Básica de Avidos, na União de Freguesias de
Avidos e Lagoa, em Vila Nova de Famalicão, deverão arrancar ainda no primeiro semestre
de 2021.
O vereador da Educação, Leonel Rocha, explicou que a obra, que vai resultar de um investimento municipal superior a 800 mil euros, vai implicar uma “intervenção de fundo que resultará numa escola completamente nova”.
Recorde-se que da reorganização dos edifícios escolares surgiu a necessidade de recuperar
e ampliar o edifício onde atualmente está instalada a pré-primária de Avidos, de maneira a
adaptá-lo e dotá-lo das valências necessárias ao funcionamento do 1.º ciclo do Ensino Básico.

Cerveira

Criado balcão para utentes lesados
pela Águas do Alto Minho

O presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira criou um balcão de atendimento a consumidores lesados pela empresa de gestão das redes de água e de saneamento Águas do Alto
Minho (AdAM).
“No uso das competências que me são conferidas pelo disposto na alínea a) do nº 2 do artigo 35º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro e alterações sucessivas, e artigo 8º
do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23/10, determino a criação do Balcão de Atendimento
Utentes/Lesados da ADAM, o qual funcionará integrado na subunidade orgânica de Atendimento ao Utente e Apoio às Unidades Orgânicas", lê-se no despacho assinado por Fernando
Nogueira.

Viana do Castelo

Estilista e 'designer'
dedica obra de arte a
profissionais de saúde

Luzia em Viana do Castelo.
A obra de arte pretende “enaltecer a dedicação e o peso do trabalho extenuante e
inesgotável destes profissionais”

A estilista e 'designer' Isabel Lima, de Viana do Castelo informou que vai oferecer
uma obra de arte que criou "em louvor e
gratidão" aos profissionais de saúde que
combateram a pandemia de covid-19.
Em comunicado, Isabel Lima adiantou que
vai entregar a peça, no dia 4 de Março, às
16:00, no auditório do Hospital de Santa

Fafe

Ferido com gravidade
em acidente
com tractor agrícola
Um homem ficou ferido com gravidade
num acidente com um tractor agrícola no

A PSP deteve em Guimarães um
homem, de 56 anos, suspeito de
violência doméstica que não cumpriu a ordem de um juiz de abandonar a residência, anunciou aquela
força. Em comunicado, a PSP refere
que foi alertada pela vítima de que
o suspeito tinha regressado novamente à residência, não estando a
cumprir o que tinha sido determinado pelo juiz de instrução criminal.
“Em face do perigo iminente para a
vítima, foi emitido um mandado de
detenção, tendo os elementos policiais dado cumprimento ao mesmo”,
acrescenta.O detido vai ser novamente presente a tribunal.

Caminha

Assembleia Municipal
reúne em Âncora

A Assembleia Municipal vai reunir
esta sexta-feira, pelas 18.30 horas,
no edifício Cineteatro do Bombeiros
de Vila Praia de Âncora com diversos
pontos em agenda. Esta sessão pode ser acompanhada em directo,
online, através do sítio do município
e nas redes sociais a ele associadas.
Da ordem de trabalhos faz parte a
apreciação da informação escrita do
presidente da Câmara Municipal sobre a actividade do Município e situação financeira do mesmo.
A Assembleia vai apreciar e votar a
contratação de um empréstimo para o exercício económico de 2021.
Por último, a Assembleia vai votar o
regulamento municipal para a autorização de exploração das modalidades afins de jogos de fortuna.

concelho de Fafe, distrito de Braga.
O alerta foi registado na localidade de
Quinchães.
Segundo a fonte, a vítima era o condutor
do veículo e teve de ser desencarcerada,
tendo sido assistida no local pelos bombeiros de Fafe, pela Viatura de Suporte
Imediato de Vida de Fafe e pela equipa da
Viatura de Emergência Médica e Reanimação de Guimarães.
O ferido foi transportado para o hospital
de Guimarães.

Vizela

Câmara atribui 27 mil euros
às instituições sociais

A Câmara de Vizela vai atribuir apoios financeiros às instituições sociais no concelho no valor de 27 mil euros.
A atribuição das verbas vai ocorrer no âmbito de protocolos celebrados com as diferentes instituições, apoiando "o desenvolvimento e
realização das suas atividades sociais regulares".
As instituições sociais do concelho desempenham uma importante
função social, sendo de realçar a sua inestimável contribuição para o
desenvolvimento comunitário", justifica o município.
Segundo a edilidade, aquela dotação financeira acresce ao apoio extraordinário, de cerca de 226 mil euros, atribuído às instituições de
solidariedade social, "tendo em atenção o contexto que se vive no
país e a atual situação evolutiva do surto epidémico".

Vizela

GNR apreendeu duas armas em processo
de violência doméstica
A GNR apreendeu duas armas no âmbito de um processo de violência doméstica, no concelho de Vizela, no distrito de Braga, informou
ontem a autoridade. “No âmbito de uma denúncia de que o suspeito
de 41 anos ameaçava e coagia a vítima, sua companheira de 30
anos, os militares da Guarda realizaram duas buscas, uma domiciliária e outra em veículo”, lê-se num comunicado.
Os militares apreenderam uma caçadeira de calibre 12, uma arma
de ar comprimido de calibre 4,5 e dois telemóveis.
Publicidade

