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Braga

‘Prémio Cidadão Europeu’
louva escuteiros nacionais

POR PROPOSTA do eurodeputado José Manuel Fernandes, o Corpo Nacional
de Escutas acaba de ser distinguido com o ‘Prémio Cidadão Europeu’.

COVID-19
801,746

MORTES

16,185 (+49)

RECUPERADOS

Casos Confirmados

711,713 (+2,659)

PORTUGAL

CASOS ACTIVOS
73,848 (-1,548)

+ 1,160 NOVOS CASOS

Famalicão
Vizela autoriza
reabertura de
cemitérios e parque
das termas

325558
NORTE

A Câmara de Vizela anunciou
que vai reabrir, na segunda-feira, os cemitérios, o parque das
termas e a marginal ribeirinha,
“tendo em atenção a evolução
da situação epidemiológica”.
Também a partir de segundafeira, "vai reabrir o parque das
termas e a marginal ribeirinha,
mantendo-se, contudo, interditos os equipamentos dos sanitários públicos e os parques infantis”.

114580
CENTRO

DR

Escuteiros portugueses reconhecidos publicamente com o ‘Prémio Cidadão Europeu’

lll
“É um justo reconhecimento
público pelo trabalho
desenvolvido no escutismo
na educação e formação de
jovens para a construção de
uma sociedade mais justa e
solidária, desenvolvida e
sustentada nos valores
europeus e humanistas”.
DR

José Manuel Fernandes
Eurodeputado

ropeus e humanistas”, realça José Manuel Fernandes, assinalando que esta distinção é também
“o reconhecimento do CNE pela
educação e formação dos jovens
para a cidadania activa e desenvolvimento de competências”.
O eurodeputado do PSD e
coordenador do PPE comissão
dos orçamentos sublinha o facto
de esta ser uma instituição, com
quase 100 anos de vida em Portugal, mas que continua a ter a
capacidade de “adaptar e evoluir
a sua actividade no actual período pandémico”.
“O escutismo tem tido um
crescimento contínuo do seu
efectivo em Portugal”, nota José
Manuel Fernandes.
Em Portugal, o CNE foi funda-

do em 27 de Maio de 1923 e tem
estatuto de utilidade pública desde 1983. É uma associação sem
fins-lucrativos, apartidária e integrada na Igreja Católica, que
baseia a sua acção num programa de educação não-formal,
adaptado aos desafios da nova
era e nas finalidades e princípios
do método escutista concebido
por Baden-Powell - fundador do
Escutismo.
Refira-se que o CNE - Escutismo Católico Português - é a
maior associação de juventude
em Portugal, concentrando actualmente cerca de 72 mil escuteiros, dos géneros masculino e
feminino, distribuídos por mais
1.000 agrupamentos, em todas
as regiões do país.

Eurodeputado José Manuel Fernandes propôs que Prémio fosse entregue ao CNE

PRÉMIO EUROPEU

| Marta Amaral Caldeira |

Os escuteiros portugueses acabam de ser distinguidos com o
Prémio Cidadão Europeu, por
proposta do eurodeputado José
Manuel Fernandes, que destaca
o trabalho do Corpo Nacional de
Escutas (CNE) na “promoção
dos valores europeus e humanistas”.
“É um justo reconhecimento
público pelo trabalho desenvolvido no escutismo, com um contributo de excelência na educação e formação de jovens, com
resultados inestimáveis para a
construção de uma sociedade
mais justa e solidária, desenvolvida e sustentada nos valores eu-
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MADEIRA

AÇORES

* dados
da DGS

113,371,898

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

2,514,058

88,978,836

+ 283,208 NOVOS CASOS
CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
RÚSSIA
REINO UNIDO

29,003,573
11,063,038
10,326,008
4,212,100
4,154,562

MORTES

ACTIVOS

519,293 9,117,030
156,861 157,418
250,079 794,911
84,876 359,560
122,070 1,305,026

CRÍTICOS

16,066
8,944
8,318
2,300
2,118

Mundo
Itália regista 19.886 novos casos e 308 mortes

A Itália registou 19.886 casos de covid-19 e 308 mortes nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde, enquanto as autoridades relataram um aumento na taxa de vacinação esta semana, com uma média de
100.000 doses diárias. Com o número de novos casos, maior do que nos últimos dias, o país soma agora 2.868.435 contágios.
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Mais 1564 desempregados
em Janeiro no distrito de Braga

+ Minho

EM JANEIRO inverteu-se a tendência e o desemprego voltou a subir. No distrito de Braga registaram-se mais 1564 desempregados e no de Viana do Castelo 362. Há 37.937 habitantes sem trabalho.
DESEMPREGO

| Marlene Cerqueira |

O número de desempregados
inscritos nos centros de emprego
do distrito de Braga voltou a subir consideravelmente em Janeiro, invertendo-se a tendência de
decréscimo registada nos meses
anteriores.
De acordo com o mais recente
relatório divulgado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), o distrito contabilizava no último dia de
Janeiro um total de 31.650 desempregados, mais 1564 do que
em Dezembro.
O desemprego subiu em todos
os concelhos, com excepção de
Celorico de Basto, que terminou
o mês com 804 desempregados,
menos 33 do que Dezembro.
Já Braga lidera a lista dos concelhos com mais desempregados
inscritos, sendo também o concelho em que mais pessoas ficaram sem trabalho. Terminou o
mês com 7678 desempregados,
mais 597 do que em Dezembro.
Segue-se Guimarães, que tem
6810 inscritos, mais 216 do que
em Dezembro.
O ‘top 3’ fecha com Famalicão,

ARQUIVO

Concelho de Braga regista mais desempregados do que todo o Alto Minho

concelho que terminou o primeiro mês do ano com 4742 desempregados, mais 156.
Barcelos ganhou mais 110 desempregados, constando agora
com 2713 inscritos no IEFP.
No concelho de Fafe, Janeiro

terminou com 2250 desempregados, mais 62 do que no mês
anterior.
Vila Verde também viu aumentar significativamente o número
de pessoas sem trabalho: mais
121 em Janeiro, contado um to-

tal de 1439.
Segue-se Vizela, com 1021 desempregados, mais 41.
Na Póvoa de Lanhoso, no final
do mês passada havia 915 desempregados, mais 30 do que
em Dezembro.

Em Janeiro, o Minho
registou mais 1926
desempregados, tendo
terminado o mês de
Janeiro com um total de

37.937 pessoas

sem trabalho.
No distrito de Braga,
registaram-se mais
1564 desempregados.
No final do mês estavam
31.650 inscritos no IEFP.
Já no distrito de Viana
do Castelo houve
362 pessoas que
perderam o emprego em
Janeiro, contabilizando-se
um total de
6287 desempregados.
Esposende registou um aumento de 69 inscritos no IEFP, apresentado agora um total de 812.
Segue-se Cabeceiras de Basto,
com 794 inscritos no IEFP, mais
70.
Em Vieira do Minho, em Janeiro registaram-se mais 23 pessoas
sem emprego. Eram 683 no final
do mês passado.
Já Amares, fechou Janeiro com
616 desempregados, mais 53.
Terras de Bouro mantém-se o
concelho com menos desempregados. Apresentava no final do
mês passado 373 inscritos no
centro de emprego, mais 49 do
que em Dezembro.

Mais 362 em Janeiro face a Dezembro

Alto Minho tem 6287 pessoas inscritas no IEFP
ALTO MINHO

| Marlene Cerqueira |

Em Janeiro, o desemprego também subiu no Alto Minho. No final do mês estavam inscritas um
total de 6287 pessoas nos centros de emprego, mais 362 do
que em Dezembro.
Seis concelhos registaram aumento no número de desempregados, mas há três em o desemprego desceu e um, Paredes de
Coura, em que o número de inscritos permaneceu inalterado:
268.
Viana do Castelo é o concelho

com mais desempregados, sendo
também o que apresenta maior
número de inscritos. Terminou
Janeiro com 2606 pessoas sem
trabalho, mais 259 do que em
Dezembro.
Segue-se Ponte de Lima, com
mais 59 desempregados, terminou Janeiro com 834 inscritos
no IEFP.
Valença registou mais 40 pessoas sem trabalho, terminando o
mês com 548 desempregados.
Arcos de Valdevez apresenta
no final de Janeiro mais 18 desempregados, com um total de
548.

Monção aparece com 445 desempregados, mais 10.
Já Caminha contabiliza 395,
mais 4.
O desemprego desceu em Ponte da Barca, Melgaço e Vila Nova de Cerveira.
Em Vila Nova de Cerveira, no
mês de Janeiro registaram-se
menos 15 desempregados. Conta um total de 256 no relatório
do IEFP.
Em Ponte da Barca há 264 desempregados, menos quatro.
Já Melgaço é o que apresenta
menos desempregados: 123, menos nove do que em Dezembro.

DR

Viana do Castelo é o concelho do Alto Minho com mais inscritos no IEFP
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Eurodeputada do PCP
alerta para “situação
dramática” da restauração

SANDRA PEREIRA reuniu ontem com empresários da restauração de Braga.
No final do encontro, mostrou-se muito preocupada com a “situação
dramática” que este sector está a atravessar.

Presidente da Juventude Popular

FRANCISCO MOTA
HOJE ENTRE 19 E AS 20 HORAS
NA RÁDIO
DR

Reunião decorreu no restaurante Tabique que abriu em 2020 e por isso não pode aceder aos apoios dados pelo Governo

POLÍTICA

| Marlene Cerqueira |

Hoje é dia de GRANDE
ENTREVISTA

PRIMEIRO
PLANO
Entrevista de
José Paulo Silva

SÁBADO NO JORNAL

Sandra Pereira, eurodeputada do
PCP, alertou ontem para a situação dramática em que se encontro o sector da restauração. Após
uma reunião com empresários
bracarenses do sector, a eurodeputado apontou o dedo aos
apoios prometidos pelo Governo, mas que “não têm chegado
às empresas”, e às regras de
acesso que deixam de fora muitos restaurantes.
No dia em que na Assembleia
da República foi discutida a renovação do Estado de Emergência, Sandra Pereira esteve em
Braga para ouvir as queixas de
um dos sectores mais afectados
pelas medidas impostas para
conter a pandemia.
“O cenário na restauração é
muito preocupante. O que estes
empresários nos dizem é que os
apoios não têm chegado”, referiu a eurodeputada, no final da
reunião, aos jornalistas.
Sandra Pereira lembrou que este é um sector que nunca chegou
a desconfinar totalmente e que
sempre se foi adaptando aquilo
que lhe foi sendo exigido, como

a adaptação do espaço, o limite
de clientes e o encerramento aos
fins-de-semana.
Sem apoios, o cenário tornouse “muito dramático para milhares de empresários da restauração que lutam para manter os
negócios abertos e os postos de
trabalho”.
Posto isto, Sandra Pereira defende que “é preciso que o Governo intervenha e que os apoios
cheguem aos pequenos empresários e não só aos grandes”.
A eurodeputada alertou ainda
para alguns critérios na atribuição de apoios que deixam de foram muitos empresários do sector. “Há espaços, como este
onde reunimos hoje, que abriram em 2020 e que por isso não

lll
Eurodeputada alerta
para as consequências
do confinamento para a
restauração, reclamando
medidas concretas
de apoio que permitam
a sobrevivência dos
pequenos negócios
deste sector.

tem facturação anterior. Logo,
não podem aceder aos apoios.
Há ainda situações em que determinados apoios são dados
com base na facturação de há 40
semanas, quando já estava o país
confinado”, alertando, defendendo que são alguns exemplos
de regras que não fazem sentido.
Partilhou ainda outra queixa
dos empresários que se prende
com a proibição de venda de bebidas. “Eles não percebem porque é que podem vender bebidas
nas entregas ao domicílio, mas
não o podem fazer no take-away,
uma situação que obriga o cliente a ir a outro espaço para adquirir as bebidas. Não faz sentido”,
partilhou, prometendo que o
PCP vai dar eco das preocupações do sector na Assembleia da
República.
Na reunião participou também
a vereadora da CDU na Câmara
de Braga, Bárbara Barros, que se
mostrou sensível às preocupações e reivindicações dos empresários do sector da restauração, prometendo que as mesmas
serão veiculadas e defendidas
tanto em sede do executivo municipal como na Assembleia
Municipal de Braga.
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Universidade do Minho em alerta
com envelhecimento do corpo docente

CRÍTICA é a situação situação vivida pela Universidade do Minho pelo não rejuvenescimento do corpo docente. As contratações
não compensam as aposentações. A instituição não tem nenhum professor de carreira com menos de 30 anos de idade.
ACADEMIIA

| José Paulo Silva |

O envelhecimento do corpo docente da Universidade do Minho
“é um problema demasiado grave”, cujos impactos “podem ser
fortemente lesivos do projecto
da instituição”, alertou o reitor
Rui Vieira de Castro, na última
reunião do Conselho Geral, na
qual foi discutido o relatório
“Corpo docente da Universidade
do Minho: caracterização, demografia e estratégia de rejuvenescimento”, coordenado por
Emília Araújo, do Instituto de
Ciências Sociais.
Perante a “situação crítica” que
se apresenta nos próximos anos
com a aposentação de um número elevado de docentes, o reitor
entende que devem ser tomadas
medidas de antecipação. “Não
podemos esperar que as pessoas
se reformem para fazer contratações”, assumiu.
Perante os membros do Conselho Geral, o reitor considerou
que um “esforço adicional para
fazer recrutamento antes que a
saída em massa ocorra” é uma
“opção com custos financeiros
que tem de ser tomada”.
O relatório apresentado por
Emília Araújo releva que 70%
do corpo docente da Universidade do Minho tem mais de 50
anos de idade. O envelhecimento do corpo docente expressa-se
também no facto de a instituição

NUNO GONÇALVES

Mais de 70 por cento dos docentes da Universidade do Minho têm mais de 50 anos de idade

não ter nenhum docente de carreira com menos de 30 anos. Os
professsores que estão na faixa
etária dos 30 e os 39 anos são
apenas 13.
A Universidade do Minho tem
actualmente mais de mil docentes ao seu serviço, apontando o
estudo de caracterização agora
revelado que o número crítico de
aposentações registar-se-à nos
próximos cinco a dez anos, sendo que, ultimamente, as saídas
não foram compensadas por novas contratações.

Se a situação não for invertida,
a Universidade do Minho corre
o risco de perder capacidade de
resposta “em determinadas áreas
científicas”, avisa o reitor.
Na reunião da passada segunda-feira do Conselho Geral, a última deste mandato, Joaquim
Rocha, docente da Escola de Direito, defendeu “estruturas de integração” dos docentes aposentados, garantindo-se assim que
os mesmos mantenham uma ligação activa à Universidade do
Minho.

lll
“As políticas públicas
foram determinantes
para os constrangimentos
no recrutamento
de docentes que ainda
se mantêm.”
Rui Vieira de Castro
Reitor da UMinho

Outra conselheira, Helena Guimarães, sugeriu “a redução da
carga horária” como forma de
“promover a renovação de quadros”.
Esta professora da Escola de
Economia e Gestão considerou
também “a maior valorização da
actividade de ensino, a criação
de sinergias de recursos, a colaboração com outras instituições
de ensino superior e a aposta na
interdisciplinaridade” como medidas para atenuar o fenómeno
do envelhecimento do corpo docente da Universidade do Minho
Sendo esta uma realidade que
se estende a outras instituições
de ensino superior em Portugal,
ela é consequência, na opinião
do reitor da Universidade do Minho, de anos seguidos de “políticas públicas de financiamento
que foram determinantes para os
constrangimentos que no recrutamento”, os quais ainda se mantêm.
Em resultado disso, “sucessivas administrações da Universidade do Minho tiveram limitações para reagir” a um fenómeno que exige agora medidas determinadas. Segundo Joaquim
Rocha, a situação a que a Universidade do Minho e outras
chegaram em termos de envelhecimento do corpo docente deveu-se “a falta de planeamento,
não de dinheiro, a falta de planeamento intergeracional de médio e longo prazo”.
Publicidade
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CRESCEMOS JUNTOS
QUIOSQUE BONJARDIM

“Temos clientes certos a comprar
o Correio do Minho há vários anos”
LOCALIZADO na Avenida da Liberdade,
o Quiosque Bonjardim é um dos mais antigos
da cidade, com mais de 40 anos de existência.
Com clientes fiéis, mantém uma ligação histórica
ao Sporting de Braga, pela sua proximidade.
ECONOMIA
É ao fundo da Avenida da Liberdade que encontramos o Quiosque Bonjardim, um dos mais antigos da cidade. Há mais de 40
anos que Clarinda e Fernando
Bonjardim dirigem este espaço
cheio de história, que viu a cidade crescer, sobretudo esta zona
fortemente movimentada, fruto
da proximidade da Escola Alberto Sampaio, do Estádio 1.º de
Maio e do antigo Parque de Exposições, agora Altice Forum
Braga.
“Passei aqui uma vida inteira.
Criei os filhos e os netos neste
espaço”, revela Clarinda.
Fernando Bonjardim conta que
veio para Braga nos anos 80, altura em que a família tomou
conta deste negócio. “Fui trabalhar para a Grundig e preenchia
aqui o final da tarde. Durante o
dia era a minha esposa que estava cá”, conta-nos.
O Estádio 1.º de Maio era o

epicentro desta zona, trazendo
muito movimento, sobretudo em
altura de jogos do Sporting de
Braga. Aqui chegaram a ser vendidos bilhetes para assistir aos
jogos. “Aqui paravam excursões
que vinham para os jogos para
fazer levantamento de bilhetes”,
diz-nos a propósito Fernando
Bonjardim.
A ligação ao clube arsenalista
mantém-se até aos dias de hoje.
Fernando é sócio do Sporting de
Braga há quase meio século e,
sempre que pode acompanha a
equipa em todos os jogos, juntamente com a sua esposa.
A equipa arsenalista mantém
também uma ligação estreita
com este espaço. “Vêm cá fazer
todos os pagamentos através do
payshop”, confidencia o proprietário.
Além do payshop, um serviço
que permite o carregamento de
telemóveis, títulos de transporte,
o pagamento de várias contas
como o telefone, electricidade, e

lll
Além do payshop,
um serviço que permite
o carregamento de
telemóveis, títulos
de transporte, o pagamento
de várias contas como
o telefone, electricidade,
e água, no Quiosque
Bonjardim também pode
comprar lotarias da Santa
Casa, revistas e jornais.

água, no Quiosque Bonjardim
também pode comprar lotarias
da Santa Casa, revistas e jornais.
Por isso, este é um dos pontos de
venda do seu jornal Correio do
Minho que tem também uma ligação especial a este estabelecimento, uma vez que, durante
muitos anos, teve a sua sede no
Parque de Exposições, bem próximo deste quiosque. “Continuamos a vender o Correio do
Minho e temos clientes certos só
para o jornal. Podem levar outros, mas o Correio do Minho

vai sempre”, diz Fernando que,
apesar de já reformado, continua, juntamente com Clarinda, a
dirigir este emblemático quiosque bracarense.
“Estamos cá por volta das sete
e meia da manhã. Com o confinamento, lá para as quatro da
tarde fechamos o espaço porque
a partir desse hora esta zona fica
praticamente sem movimento”,
confessa Fernando, adiantando
que o quiosque se adaptou com a
pandemia com a colocação de
acrílicos.
Publicidade
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Esposende

Minho

‘Março com Sabores do Mar’ é
alavanca à recuperação do Turismo
ESPOSENDE volta a apostar no evento ‘Março com Sabores do Mar’, embora com um programa adaptado também às contingências impostas pela pandemia e que terá várias acções a decorrer online.

Benjamim Pereira
Presidente da Câmara Municipal
de Esposende

ESPOENDE

| Marta Amaral Caldeira |

Já a ‘piscar o olho’ à recuperação do sector do Turismo que se
espera depois do confinamento,
que o Município de Esposende
volta a apostar no evento ‘Março
com Sabores do Mar’, estendendo-o até ao fim de Abril na expectativa do regresso progressivo dos clientes. Esta 22.ª edição
aposta num programa online e
com os restaurantes a servirem
as melhores iguarias de pescado
e marisco em regime de take
away e delivery.
“Acredito que as pessoas vão
regressar aos restaurantes a partir do desconfinamento gradual
que deverá ocorrer em Março e,
apesar de ainda não sabermos
totalmente o impacto que a pandemia terá no sector da restauração e do comércio, decidimos
avançar na mesma com a edição
2021 da iniciativa ‘Março com
Sabores do Mar’ porque entendemos que devemos continuar a
valorizar e a promover os nossos
produtos endógenos e a nossa
oferta diferenciada”, indicou
Benjamim Pereira, presidente da
Câmara Municipal de Esposende.
“Esta 22.ª edição do evento está adaptada à nova realidade,

lll
“Acredito que as pessoas vão
regressar aos restaurantes
a partir do desconfinamento
gradual e avançamos com
a edição 2021 da iniciativa
‘Março com Sabores do Mar’
porque devemos continuar
a valorizar os nossos
produtos e a nossa oferta”.

lll
“Esposende é um exemplo
da promoção e divulgação
do território e tem feito um
trabalho extraordinário na
criação de novos produtos
e na estruturação dos seus
produtos endógenos e no
apoio que tem dado aos
empresários e aos
produtores locais”.

Marco Sousa
Delegado da Entidade Regional de
Turismo do Porto e Norte de Portugal

DR

Vereador do Turismo e presidente da Câmara de Esposende, com Marco Sousa, da TPNP, apresentaram, ontem, o evento gastronómico

graças aos investimentos que os
empresários da restauração fizeram nesse sentido e é a eles que
quero deixar uma palavra de esperança, pois sabemos que os
encargos são muitos e nós, município, também temos feito a
nossa parte nesse sentido, mas
estamos atentos e preocupados e
a preparar o futuro”, garantiu.
O autarca de Esposende deixou
ainda o apelo aos empresários
do sector da restauração, comércio e afins, para apostarem tam-

bém na “capacitação dos recursos humanos”, considerando que
esta será uma grande mais-valia
no período da retoma da actividade do país, nomeadamente, da
actividade turística.
“Gostaríamos que houvesse
mais apoios”. Apontando para
os “grandes volumes financeiros” que chegarão a Portugal, o
presidente da Câmara de Esposende disse que é crucial apoiar
também a economia local, além
da macro economia. Benjamim

Pereira chama a atenção para a
importância que o sector do Turismo tem na economia, recordando que antes da pandemia o
sector estava a crescer 10% ao
ano, e que, a seu ver, “não pode
ser relegado para 2.º plano”,
aconselhando até a que os apoios cheguem directamente aos
empresários para que mais depressa haja retoma. Uma sugestão, aliás, que o autarca de Esposende já fez chegar à Comunidade Intermunicipal do Cávado.

lll
“Temos a obrigação de
realizar o evento ‘Março
com Sabores do Mar’
porque esta é uma forma
de continuarmos a afirmar
Esposende como um
destino de referência
enquanto território com
uma identidade ligada
ao mar”.

Sérgio Mano
Vereador do Turismo da Câmara
Municipal de Esposende

No âmbito do evento ‘Março com Sabores do Mar’

Vencedores do concurso
gastronómico de 2020
agraciados com prémios

DR

Município entregou, ontem, os prémios aos restaurantes...

O prato ‘Ballotine de Polvo à Buraco’, do restaurante ‘O Buraco’, foi
o grande vencedor do concurso gastronómico do ano passado do
evento ‘Março com Sabores do Mar’.
Apesar da pandemia de Covid-19 ter interrompido a edição’2020
do evento, o Município de Esposende procedeu, ontem, à entrega
dos prémios relativos ao concurso.
A ‘Caldeirada no Tachinho’ do restaurante ‘Camelo’ arrecadou o segundo lugar do pódio e os ‘Filetes de Polvo com Arroz do mesmo’,
do restaurante ‘Rita Fangueira’, ficou em terceiro lugar.
Nesta edição’2021, o concurso gastronómico volta a repetir-se.

DR

...vencedores relativos ao concurso gastronómico da edição 2020
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Esposende

Município de Esposende já apoiou empresas
do concelho com mais de 1,2 milhões de euros
COM MAIS de um milhão de euros já investidos no apoio às empresas locais, o Município de Esposende prepara-se para atribuir
mais 200 mil euros aos empresários da restauração. O autarca Benjamim Pereira diz no entanto que há “muitos apoios indirectos”.
ESPOSENDE

| Marta Amaral Caldeira |

Com mais de um milhão de euros já investidos só em apoios às
empresas do concelho no combate à pandemia de Covid-19, o
presidente da Câmara Municipal
de Esposende, Benjamim Pereira, avançou, ontem, que a autarquia vai dar mais 200 mil euros

ao sector da restauração.
A verba foi retirada do Orçamento Municipal e, embora
“simbólica” do ponto de vista do
valor a atribuir individualmente,
na ordem dos 500 euros, esta é,
no fundo, mais uma “ajuda” para
o arranque da actividade do sector da restauração, bebidas e comércio, que apresentem a justificação das suas perdas.

O presidente da Câmara de Esposende relembrou, todavia, que
há muitos apoios indirectos que
são dados aos empresários e comerciantes do concelho, nomeadamente ao nível das esplanadas
e das taxas de publicidade - impostos de que o Município esposendense prescinde para impulsionar a actividade empresarial
local.

“Em Esposende, por exemplo,
nunca houve derrama e, fazendo
as contas, estaríamos a falar de
uma receita de mais de 4ME no
final do mandato - é dinheiro
que fica nas empresas e é também um apoio que o Município
dá às empresas”, refere o edil,
dando como outro exemplo, ainda, o facto de Esposende praticar
a “mais baixa taxa de IMI (0,30)

que é possível”.
Benjamim Pereira indicou que
a aposta na promoção do destino
turístico de Esposende “é uma
prioridade” com o objectivo de
cativar cada vez mais turistas e
visitantes ao concelho através de
uma oferta de experiências únicas, com base na sua gastronomia, paisagem, acessibilidades e
qualidade de vida.
Publicidade

DR

Presidente da Câmara de Esposende entregou 1.º prémio a restaurante ‘O Buraco’

§nota
Para já, restaurantes servem em take away e delivery

Programa ‘Março com Sabores do Mar’
com várias acções a decorrer online
Sérgio Mano, vereador do Turismo da Câmara Municipal de Esposende,
apresentou, ontem, em conferência de imprensa, o programa da edição’2021 do evento ‘Março com Sabores do Mar’, que, este ano, se prolonga
até ao final de Abril próximo. Com uma aposta forte num programa online,
onde várias actividades irão ter lugar desde workshops a show cookings, e
uma série de acções e rubricas que envolvem toda a comunidade, desde os
chefs às escolas e que vão sendo transmitidas à medida que vão sendo realizadas por via das redes sociais, youtube e do microsite no portal de turismo,
onde será possível fazer pesquisas por freguesia, delivery, tipo de prato, etc.
Ao roteiro gastronómico deste ano aderiram 25 restaurantes, que servem as
suas melhores iguarias de pescado e marisco em regime de take away e/ou
delivery, enquanto os seus espaços não abrem ao público. Participam ainda
23 pastelarias e nove produtores de produtos locais desde peixes e mariscos
aos hortícolas, lacticínios, vinhos, doçaria, pão, entre outros. “Um dos grandes objectivos desta iniciativa é precisamente potenciar a economia circular
local e as sinergias entre os produtores e os empresários da restauração no
sentido de promover a sua aproximação”, sublinhou Sérgio Mano.
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Futuro edifício da Escola de Design
vai sofrer obras de requalificação
REQUALIFICAÇÃO do edifício da antiga Escola Gonçalo Sampaio Pereira, no centro de Barcelos,
vai implicar um investimento superior a 1,3 milhões de euros por parte da câmara de Barcelos.
IPCA

| Paula Maia |

A câmara de Barcelos anunciou
a adjudicação das obras de requalificação do edifício da antiga Escola Gonçalo Pereira, no
centro da cidade, tendo em vista
a instalação da Escola Superior
de Design (ESD) do IPCA.
“Trata-se de um projecto que
deu os primeiros passos em
2015, quando foi assinado um
contrato de comodato entre o
Município de Barcelos e o IPCA, e que vai agora ser concretizado, permitindo cumprir um
sonho antigo das duas entidades”, referiu a presidente do IPCA.
Segundo Maria José Fernandes, “o objectivo é não só dar
melhores condições de funcionamento à ESD, mas também
estabelecer uma relação estreita
entre a escola e a cidade”.
Recordando as palavras de
João Carvalho, antigo presidente
do IPCA, na ocasião da assinatura do contrato de comodato com
o Município, Maria José Fernandes considerou que “a transfe-

DR

Obra terá um prazo de execução de 365 dias e irá dar um contributo decisivo para a dinamização do centro histórico de Barcelos

rência da ESD para a antiga Escola Gonçalo Pereira será uma
vitória dos barcelenses, pois irá
dar um contributo decisivo para
a dinamização do centro histórico da cidade”.
Por outro lado, a concretização
deste projecto “vai significar a

lll
Segundo Maria José Fernandes, presidente do IPCA,
“o objectivo é não só dar melhores condições
de funcionamento à Escola de Design, mas também
estabelecer uma relação estreita entre a escola e a cidade”.

Prazo de execução é de 150 dias

Passagem superior à Linha do Minho
em Aborim vai ser ampliada
BARCELOS

| Redacção |

Está já adjudicada a obra de ampliação/construção da passagem
superior à Linha do Linho, em
Aborim. A empreitada tem um
custo de 291.448,04 euros (IVA
incluído), totalmente suportado
pelo Município, e um prazo de
execução de 150 dias.
A actual passagem superior,
construída em alvenaria de granito, tem um perfil transversal
de 2,45 metros, o que condiciona fortemente a fluidez do trânsito nesta via de acesso primor-

DR

Passagem em Aborim

dial ao cemitério da freguesia.
A intervenção projectada prevê
que a faixa de rodagem, com
duas vias de circulação, passe a
ter 5,40 metros, a que acresce
um metro de passeio num dos lados.
A empreitada irá manter a altura da passagem acima dos seis
metros, não interferindo ou prejudicando o sistema de eletrificação da Linha do Minho.
A intervenção pretende causar
o menor impacto possível na circulação, nomeadamente no que
diz respeito ao tráfego ferroviário e à velocidade de circulação.

chegada do IPCA ao centro da
cidade, assumindo-se, por isso,
como uma oportunidade de reforço da ligação afectiva e efectiva entre ambos”.
Maria José Fernandes destaca
o facto de a ESD ser “uma referência a nível nacional, e até internacional, na área do Design”,
recordando a “qualidade do ensino” ali ministrado ao nível das
licenciaturas e dos mestrados, e
agora, das pós-graduações, bem
como os “inúmeros prémios que
os alunos formados nesta escola
têm conquistado em Portugal e
no estrangeiro”.
A requalificação do edifício da
antiga Escola Gonçalo Pereira,
um imóvel construído nos anos
30 do século XX, na Avenida
dos Combatentes da Grande
Guerra, vai envolver um investimento da Câmara Municipal de
Barcelos superior a 1,3 milhões
de euros, com um prazo de execução de 365 dias.
Apesar de estar encerrado há já
algum tempo, o edifício – constituído por subcave, rés-do-chão
e primeiro andar – encontra-se
em bom estado de conservação.
O projecto de reabilitação é da
autoria do Atelier de Arquitectura Carvalho Araújo e visa a
adaptação do edifício às necessidades educativas da ESD. Entre
os vários pormenores, destaque
para a criação de novas dinâmicas de uso do pátio através da
construção de um módulo multifunções, bem como a recontextualização da escola no cenário
histórico da cidade de Barcelos.

§Vila Verde
PCP reage a condenação do presidente da câmara

“Práticas danosas são inaceitáveis
e atentórias do interesse público”
Após ser conhecida a condenação do presidente da câmara de Vila Verde, a
Comissão Concelhia de Vila Verde do PCP veio a público dizer que a gestão
da autarquia vilaverdense levada a cabo pelo PSD tem sido marcada por diversos processos judiciais, “incluindo em resultado de criticáveis opções de
alienação a privados”.
O PCP refere que as práticas danosas que merecem agora condenação judicial, a confirmarem-se e sem prejuízo de diligências que os visados possam
ainda concretizar, “são inaceitáveis e atentórias do interesse público”.
”Os factos que conduziram à decisão do Tribunal de Braga de condenação
António Vilela a perda de mandato e a pena de prisão, assim como outras
graves suspeitas que estão na origem de processos judiciais envolvendo o
próprio e outros eleitos, são lesivos da confiança das populações na autarquia e um factor de perturbação do seu normal funcionamento institucional”, diz o PCP que vai aguardar pela sequência do processo “no respeito pelo cumprimento das decisões dos tribunais e da lei”.
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Famalicão

Abertas candidaturas ao Prémio
de Conto Camilo Castelo Branco

OBRAS publicadas em 2020 podem concorrer ao galardão literário patrocinado pela Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão. Francisco Duarte Mangas foi o vencedor da última edição.
FAMALICÃO
| Redacção |

Decorrem até ao dia 5 de Abril,
as candidaturas ao Grande Prémio de Conto Camilo Castelo
Branco, instituído pela Associação Portuguesa de Escritores
(APE) com o patrocínio da Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão, informou a autarquia
liderada por Paulo Cunha, num
comunicado.
O Prémio destina-se a galardoar anualmente uma obra em
língua portuguesa, de autor português ou de país africano de expressão portuguesa, publicada
em livro em primeira edição no
ano de 2020.

DR

José Viale Moutinho e Francisco Duarte Mangas ( à direita) foram os vencedores em 2018 e 2019

De acordo com o regulamento
do prémio disponível no site do
Município famalicense em
www.famalicao.pt,“devem ser
enviados de cada livro concorrente, cinco exemplares para a
sede da Associação Portuguesa
de Escritores”, destinados aos
membros do júri e à biblioteca.
Não serão admitidos a concurso livros póstumos, nem de índole infanto-juvenil, refere ainda o regulamento definido para
este concurso.
O valor pecuniário Grande Prémio de Conto Camilo Castelo
Branco é de 7 500 euros.
Instituído em 1991, este galardão literário distinguiu já escritores como Hélia Correia, Mário
de Carvalho, Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa, Maria
Judite de Carvalho, Miguel Miranda, Luísa Costa Gomes, José
Jorge Letria e José Eduardo
Agualusa. José Viale Moutinho,
António Mega Ferreira, Teolinda Gersão, Urbano Tavares Rodrigues, Manuel Jorge Marmelo,
Paulo Kellerman, Gonçalo M.
Tavares, Ondjaki, Afonso Cruz,
A.M. Pires Cabral e Eduardo Palaio, entre outros.
Publicidade

12
Minho
correiodominho.pt
1 de Setembro 2016

26 de Fevereiro 2021 correiodominho.pt
?????????? 13

Fafe

Situação epidemiológica melhora
depois de um Janeiro “muito complicado”
NO CONCELHO DE FAFE viveram-se tempos muito complicados nesta terceira vaga da pandemia causada pela Covid-19. Houve
dias em que o número de novos casos se aproximou dos três dígitos. Actualmente, a média tem sido de três novos casos por dia.
FAFE

80 anos ou maiores de 50 com
patologias associadas, já arrancou na terça-feira. Decorre na
Unidade Municipal de Vacinação, localizada no Multiusos de
Fafe, de segunda a sexta-feira,
das 8 às 14 horas.
A Câmara Municipal ajuda
também no transporte de pessoas com mobilidade reduzida
ou condicionada, sinalizadas pelos Serviços de Saúde.
No primeiro dia foram vacinados mais de 200 fafenses, o que
para o autarca é um bom sinal de
que há capacidade para “manter
um bom ritmo” de vacinação,
“assim haja vacinas”.

| Marlene Cerqueira |

O decréscimo acentuado de novos casos de Covid-19 também
se regista em Fafe. Nos últimos
dias, têm sido confirmados uma
média de três novos casos diários, o que representa uma redução significativa face a Janeiro,
mês em que houve dias em que
nos novos casos diagnosticados
estiveram perto da centena.
A situação epidemiológica do
concelho está assim marcada pela descida acentuada de novos
casos, como realça Raul Cunha,
presidente da Câmara, em entrevista ao Correio do Minho.
O autarca, que é médico de
profissão, considera que este segundo confinamento geral, sobretudo depois de encerradas as
escolas, foi fundamental para
conseguir mitigar o contágio
nesta terceira vaga da pandemia.
Medidas que considera necessário manter por enquanto por
favor a garantir o controle pandémico.

DR

Unidade Municipal de Vacinação já está a funcionar no Multiusos de Fafe

“Noto que as pessoas aderiram
não às medidas de confinamento, como estão a aderir à vacinação”, refere o presidente da autarquia, dando nota de que, no
concelho, o processo de vacina-

ção prossegue a bom ritmo.
“Havendo vacinas disponíveis
vamos manter este ritmo para
que até ao Verão a maioria da
população esteja vacinada contra a Covid-19”, referiu

Devido à pandemia

Há mais famílias a pedir ajuda
FAFE

| Marlene Cerqueira |

“Em Fafe ninguém passa fome.
Se alguém estiver a passar necessidades ou tiver conhecimento de alguma situação de carência, agradecemos que nos
referenciem esses casos para que
possamos ajudar e temos condições para o fazer com rapidez”,
afirma Raul Cunha, realçando
que o concelho de Fafe conta
com “um serviço social muito
robusto” e “para o qual tem de
haver sempre recursos”.
O autarca tem consciência de a
par da saúde, a pandemia também tem tido consequências devastadoras a nível social e económico. A Câmara Municipal

“responde com o possível e com
bom senso”, refere.
O edil constata que “o número
de famílias a pedir apoio alimentar e não só aumentou significativamente”.
Raul Cunha recorda que a resposta para as necessidade a nível
de alimentos é dada em articulação com a Delegação de Fafe da
Cruz Vermelha e a CoopFafe.
“O facto de, antes da pandemia, já termos no terreno uma
rede robusta de apoio social permite-nos atender mais prontamente às necessidades que nos
vão sendo reportadas”, explica.
Recorda que, desde há alguns
anos, o Município desenvolve
diversos programas de acção social, que incluem medidas de
apoio destinadas às famílias,

desde os idosos, jovens e crianças, como o apoio ao pagamento
da renda; o programa municipal
para melhoria de habitação de
agregados familiares carenciados; apoio no transporte ambulatório de doentes; fundo de emergência social (ajuda no pagamento de despesas familiares
como luz, água, gás e outras);
um programa de apoio para
compra de medicação; entre outros.
Numa medida de apoio directo
às famílias fafenses, o Município também assume o custo do
aumento de tarifas do fornecimento de água, de saneamento
de águas residuais e dos resíduos
sólido urbanos, resultante da
aprovação dos novos tarifários
para o ano de 2021.

Em Fafe, já estão vacinados todos os profissionais de saúde,
assim como utentes e colaboradores dos lares.
A vacinação da população,
concretamente dos maiores de

lll
A Câmara de Fafe, em
parceria com a ARS-Norte e
o ACES do Alto Ave, instalou
a Unidade Municipal
de Vacinação no Pavilhão
Multiusos de Fafe,
que começou a funcionar
na terça-feira.

§ensino
Como aconteceu no primeiro confinamento

Câmara apoia ensino à distância
com computadores e refeições
Como já tinha acontecido no último ano lectivo, a Câmara de Fafe continua a
apoiar o ensino à distância para que nenhum aluno do concelho” fique para
trás”. Neste segundo confinamento, a autarquia já entregou mais duas centetas de computadores e garantiu equipamentos para que todos os alunos
tenham acesso à internet.
A autarquia está também a colaborar, em articulação com as escolas e juntas de freguesia, para fazer chegar materiais didácticos aos alunos que residem numa área, a Norte do concelho, onde não existe ainda rede de internet.
A Câmara também continua a garantir as refeições aos alunos com escalão A
e B, que são servidas em regime de take-way.
“Além desses alunos com escalão A e B, também estamos a distribuir refeições a algumas famílias que nos foram referenciadas pelo agrupamento de
escolas. São agregados que não beneficiando de escalão A ou B, mas que se
posicionam ali no limite e estão a passar por situações mais delicadas e nós
apoiamos”, explica Raul Cunha, avançando que até ao início desta semana já
tinham sido servidas mais de 1100 refeições.
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Fafe

Pandemia já custou mais
de um milhão à Câmara de Fafe

RAUL CUNHA avança que a factura da pandemia já ultrapassou o milhão de euros e as contas ainda
não estão fechadas, uma vez que se mantém um vasto programa de apoio às empresas e às famílias.
FAFE

DR

| Marlene Cerqueira |

Turismo rural com muita procura

A pandemia causada pela Covid-19 já custou mais de um milhão
de euros aos cofres da Câmara
Municipal de Fafe, verba avançada pelo presidente da autarquia, realçando que a conta ainda não está fechada, uma vez
que ainda há muitos apoios que
estão em vigor e que poderão ser
renovados se houver necessidade disso.
“Entre o que já investimos directamente e as receitas municipais que não se concretizaram
por via das muitas isenções e
apoios concedidos, a factura da
Covid-19 já passou a barreira do
milhão de euros”, refere Raul
Cunha, realçando que é um valor
considerável para o orçamento
municipal.
A autarquia tem em vigor, durante este primeiro semestre de
2021, um vasto pacote de apoios
às empresas. “É a nossa forma
de ajudar as nossas empresas
dentro do que nos é possível e
com bom senso”, explica o autarca, salientando que os apoios
agora renovados serão reavaliados em Julho, podendo haver o

Desconfinamento

Turismo em espaço
rural deverá
recuperar
rapidamente

DR

Raúl Cunha, presidente da Câmara Municipal de Fafe

seu prolongamento nessa altura.
Do pacote de apoios às empresas, o edil destaca a isenção a
100% do pagamento das taxas
de ocupação de espaço público
pelas esplanadas.
Refere ainda a redução em
50% de um vasto conjunto de ta-

xas, onde se incluem a taxa de
ocupação de terrado da feira semanal e a taxa de publicidade
efectuada pelas empresas nas
próprias instalações comerciais.
As empresas que comprovadamente viram o seu volume de
negócios reduzido em 40% ou

mais, no ano de 2020 face a
2019, beneficiam também de um
desconto de 50% na taxa de fornecimento de água, saneamento
e de recolha de lixo.
O edil lembra ainda que estão
em vigor reduções também nas
rendas de espaços municipais.

Câmara antecipou protocolos com as Juntas de Fregusia no valor de dois milhões de euros

Investimento municipal mantém-se
para injectar liquidez na economia
FAFE

| Marlene Cerqueira |

O custo da pandemia é elevado
para os cofres do Município de
Fafe, mas não impede que a autarquia liderada por Raul Cunha
mantenha o investimento público. O edil realça que é uma forma não só de responder às necessidades das populações, de
desenvolver o concelho, mas
também de injectar liquidez na

economia.
O autarca dá como exemplo a
antecipação dos protocolos que
anualmente estabelece com as
Juntas de freguesia para que estas realizem as obras que consideram mais necessárias nos seus
territórios.
Os protocolos agora assinados
com as 25 juntas de freguesia do
concelho, numa lógica de “descentralização do Município” representam investimentos no va-

lor global de dois milhões de euros.
Desde 2014, altura em que
Raul Cunha assumiu a presidência do Município, já transferimos para as freguesias, neste
modelo de protocolo, 16 milhões de euros.
Este modelo de descentralização assume particular relevância
no actual contexto económico,
como realça o edil: “estes protocolos estimulam também o in-

vestimento e desta forma contribuem para o desenvolvimento
económico e promovem a criação de emprego, pois a construção é um dos sectores que continuam activos”.
Em curso estão também outras
obras municipais programadas,
nomeadamente obras de requalificação urbana, como por exemplo mais de meio milhão de euros investidos nos arruamentos
do Retiro.

O impacto económico e social desta pandemia, como referido anteriormente, é uma
das principais preocupações
do autarca fafense. Raul Cunha reconhece as dificuldades
pelas quais estão a passara o
comércio, a restauração, a hotelaria, os cafés e bares, os cabeleireiros, entre muitos outros espaços obrigados a encerrar ou funcionar de modo
condicionado para conter a
propagação da Covid-19.
O edil espera que um pelo
menos um desses sectores recupere rapidamente desta crise: o que está ligado ao turismo em espaço rural.
“Fafe tem uma rede de turismo de habitação que está parada actualmente. No entanto, à
semelhança do que aconteceu
após o primeiro confinamento,
acredito que será um dos sectores com a recuperação mais
rápida. O facto desses espaços
de alojamento se situarem em
zonas rurais, com muito ar puro e condições para garantir
distanciamento social contribui para que tenham muita
procura. Acredito que, como
no Verão passado, desta vez
aconteça o mesmo”, refere.
Porém, para que tal seja possível é necessário que a pandemia fique controlada.
O autarca, que é médico de
profissão, acredita que se o
plano de vacinação se concretizar como previsto e se as regras da DGS forem cumpridas, associando a isso a melhoria das condições atmosféricas, poderemos ter condições para respirar de alívio no
próximo Verão.
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UM GUERREIRO ATÉ PODE CAIR,
TERMINA a aventura europeia do SC Braga,
cuja sentença que se lhe antecipara acabou
por se confirmar no Olímpico de Roma. Equipa
de Paulo Fonseca é de outro campeonato, pese
embora a boa imagem deixada pelos Guerreiros
do Minho. Agora, há uma Champions
para “agarrar”.
16 AVOS-DE-FINAL

| Ricardo Anselmo |
enviado a Roma

Ainda houve a ilusão de que pudéssemos ter (mais) uma noite
épica para o SC Braga no Olímpico de Roma, mas cedo se percebeu que, depois das incidências da primeira mão, a intenção
de Carlos Carvalhal seria a de,
honrando a história e respeitando o passado do clube, apresentar uma equipa competitiva mas
algo distante da ‘ideal’ para fazer frente a uma Roma que tem
outros argumentos e apresenta
um ritmo e intensidade bastante
mais elevados do que aqueles a
que os Guerreiros do Minho estão habituados na generalidade
dos adversários nacionais.
De fora do onze inicial ficaram, por exemplo, alguns consagrados como Matheus, Fransérgio, Al Musrati e Ricardo Horta
e aí se percebeu que o foco, sendo primeiramente no jogo de ontem, estava também, de certa
forma, no desafio de depois de
amanhã, frente ao Nacional, na
21.ª jornada da I Liga.
De facto, a luta (sobretudo) pe-

lo 2.º lugar ocupou, certamente,
uma boa parte do pensamento da
equipa técnica, que quer agora ir
em busca desse regresso à elite
do futebol europeu, com o respectivo e milionário encaixe financeiro que isso significa.
A eliminatória estava bem encaminhada para os romanos
mas, apesar disso, Paulo Fonseca tinha avisado que queria uma
equipa comprometida e em
constante alerta para evitar dissabores.
As oportunidades de perigo demoraram a aparecer mas, quando finalmente surgiram, desenvolveram-se em dose dupla para
a equipa da casa que, na mesma
jogada, atirou por duas vezes ao
poste. Infelizmente para os guerreiros, o segundo remate, de
Dzeko, tomou como destino final as redes de Tiago Sá, que nada poderia fazer para evitar
aquilo que o SC Braga menos
queria - que a Roma marcasse
primeiro.
Ainda assim, a resposta minhota foi (como quase sempre) positiva e Piazon, assim como Sporar, dispôs de boas chances para
a igualdade. Só que, do outro la-

Lucas Piazon exibiu-se a bom nível, sobretudo na primeira parte, quando esteve perto do golo em duas ocasiões. De resto, João Novais e André
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Liga Europa

MAS FÁ-LO SEMPRE DE PÉ
ESTÁDIO OLÍMPICO DE ROMA

AS ROMA

SC BRAGA

3

1

Árbitro Andreas Ekberg (Suécia)
Assistentes Mehmet Culum e Stefan Hallberg
VAR Stuart Attwell (Inglaterra)

Pau López
Karsdorp
Cristante
Mancini
Bruno Peres
Diawara
Veretout
Villar
El Shaarawi
Pedro
Dzeko
Paulo Fonseca

Intervalo
1-0

Tiago Sá
Zé Carlos
Tormena
Rolando
Sequeira
João Novais
André Horta
Piazon
Gaitán
Galeno
Sporar
Carlos Carvalhal

Substituições Pellegrini por Villar (46m), Spinazzola por Veretout (59m), Carles Pérez por El Sahaarawi (59m), Fransérgio por Piazon (60m), Abel
Ruiz por Sporar (60m), Ricardo Horta por Gaitán
(60m), Borja Mayoral por Dzeko (67m), Borja por
Sequeira (70m), Mkhitaryan por Pedro (77m)
e Hernâni por Galeno (77m).
Disciplina cartão amarelo para Veretout (57m).
Golos Dzeko (24m), Carles Pérez (75m), Cristante
(88m, pb) e Borja Mayoral (90+1m).

+ onze inicial

SCB

Horta também se exibiram a um nível alto, lutando sempre contra a maré

Carvalhal promoveu seis
alterações no onze inicial
de ontem, em relação à
equipa que tinha ganho
ao Tondela. Uma delas,
a de Esgaio, foi forçada
pela suspensão do lateral.
De resto, entraram Tiago
Sá, Zé Carlos, Sequeira,
André Horta, Gaitán
e Sporar por troca com
Matheus, Borja, Musrati,
R. Horta e Abel Ruiz.

-do estava uma equipa que precisa de pouco para fazer muito.
Num dos contra-ataques de que
gosta de explorar, a Roma esteve
também perto de aumentar a
vantagem antes do descanso,
mas o tiro de Pedro Rodríguez
deixou a trave da baliza de Tiago
Sá a abanar com o estrondo.
A diferença mínima dava alento para a segunda parte, não numa perspectiva de ainda poder
reverter a eliminatória mas de,

lll
O golo do SC Braga surgiu
na sequência de uma
infelicidade de Crsitante,
que colocou a bola no fundo
da própria baliza. Ainda
assim, mérito para
o desenho ofensivo, conduzido por André Horta e concluído com a “assistência”
de Zé Carlos.
pelo menos, poder sair com algo
mais do Olímpico.
Carvalhal decidiu-se pelo lançamento da artilharia, mas acabou ‘traído’ pelo segundo golo
dos romanos, num golo em que
veio ao de cima todo o cinismo
que lhes é característico. De uma
jogada em que o SC Braga esteve pertíssimo do empate, nasceu
o 2-0 num contra-atatque exímio. Pelo meio, Pellegrini ainda
falhou um penálti.
A recompensa para os minhotos veio da infelicidade de Cristante, que fez auto-golo, antes de
Borja Mayoral fechar as contas
num 3-1 algo exagerado.

§breves
Estreia
Hernâni teve direito
a 15 minutos na estreia
com a camisola da legião
O jovem Hernâni, que foi aposta recorrente nas convocatórias para as
viagens europeias desta temporada, teve ontem o primeiro ‘mimo’
por parte de Carlos Carvalhal. Com
o jogo a encaminhar-se para o final,
o atacante de 19 anos rendeu o
desgastado Galeno e teve cerca de
15 minutos para se mostrar, nesta
primeira aparição, aos adeptos do
SC Braga, sem, contudo, ter tido
grandes hipóteses de brilhar. De referir que, no banco de suplentes estiveram també, outros dois jovens
provenientes da cantera do SC Braga. O defesa-central Bruno Rodrigues e o ponta-de-lança Vítor Oliveira, para além, claro, do
guarda-redes Rogério.

Agenda
Regresso a Portugal está
agendado para a tarde
desta sexta-feira

Sem tempo a perder, o SC Braga
tem marcado para a tarde desta
sexta-feira o voo de regresso a Portugal. Nas deslocações durante a
fase de grupos a equipa ainda chegou a relizar treinos de recuperação
nas manhãs dos dias agendados
para o regresso, mas desta vez isso
não irá suceder.
O voo de regresso a Portugal está
marcado para as 13.30 horas (em
Itália) e a chegada ao Aeroporto do
Porto agendada para as 15.30 horas
(horas portuguesas). Depois disso,
o foco dos guerreiros do Minho passa já a ser a visita de depois de
amanhã à Madeira, para o jogo com
o Nacional. Isto, numa jornada em
que há um clássico para capitalizar.
Publicidade
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Liga Europa

“Saímos da Liga Europa
de cabeça bem levantada”

CARLOS CARVALHAL estava triste no final do jogo pela eliminação das provas europeias, mas gostou
da atitude como os seus jogadores se bateram na capital italiana, e deu os parabéns à Roma.
16 AVOS-DE-FINAL
| Miguel Machado |

DR

Paulo Fonseca satisfeito com resultado

Sem dramas nem desculpas, o
treinador do SC Braga aceitou
com desportivismo a eliminação
dos Guerreiros do Minho da Liga Europa aos pés da Roma.
Carlos Carvalhal deixou ainda
elogios aos seus jogadores pela
forma como se bateram neste jogo, apesar da tarefa difícil pelo
facto de terem perdido por 2-0
em casa na primeira mão.
“Saímos desta competição sendo eliminados por uma grande
equipa, potencial candidata a
vencer a Liga Europa deste ano,
uma equipa com muita organização e algum grau de cinismo.
Apraz-me dizer que fomos bravos nos dois jogos. Os jogadores
nunca viraram a cara à luta em
nenhum dos dois jogos”, afirmou o treinador bracarense em
declarações na flash-interview,
após o jogo disputado em Roma.
Carvalhal afirmou ainda que a
equipa do SC Braga jogou
“aberta” sempre “a tentar chegar
ao golo e lutámos até ao limite
das nossas forças. Hoje, poderíamos ter feito mais golos. Até tivemos mais oportunidades do
que no jogo em casa. Parabéns à
Roma, porque é uma super-equipa e foi melhor, mas também aos
meus jogadores, porque foram
muito competentes”, apontou
Carlos Carvalhal, acrescentan-

Paulo Fonseca:

“Tenho que
reconhecer a
coragem do Braga”

SC BRAGA

Carlos Carvalhal gostou do jogo na capital italiana e elogiou os seus jogadores pela forma como se bateram

do: “saímos inteiros deste jogo e
preparados para o que aí vem”.
Ainda sobre este jogo da segunda mão dos 16 avos de final
o treinador arsenalista enfatizou:
“é nossa aposta esta época não
negligenciar nenhum jogo ou
competição. Hoje, jogámos para
ganhar. O adversário foi mais
forte e eficaz. Agora, vamos encarar o resto do campeonato.”
Sobre as várias alterações que
fez no onze inicial, o treinador
do SC Braga justificou as suas

apostas na equipa.
“ Infelizmente, pelas lesões
graves que tivemos já não tenho
dois jogadores por posição. Pergunto se era possível não ser assim. Se não for assim, estoura-se
três jogadores ou quatro e aí é
que fico sem jogadores. A minha
confiança nos jogadores é total.
E avançaram os que entendi estarem melhor preparados”, afirmou Carvalhal.
De queixo levantado e sem lamentações, o treinador do SC

Braga aponta já aos próximos
desafios: “A promessa que fizemos aos nossos adeptos foi jogar
para ganhar os jogos todos. Hoje
perdemos mas jogámos para ganhar, tal como na 1.ª mão. Fizemos o nosso papel e o que prometemos: lutar até ao limite.
Gostaria de continuar na Liga
Europa e de sentir as mesmas dificuldades que temos sentido.
Agora vamos jogar no domingo
na Madeira, e depois o jogo com
o FC Porto na quarta-feira”.

Do lado dos italianos, o treinador português Paulo Fonseca
estava naturalmente satisfeito
por seguir em frente na Liga
Europa, para os oitavos de final. Ainda assim, o treinador
da Roma deixou elogios à
equipa bracarense, clube que
já treinou e onde fez história
conquistando a segunda Taça
de Portugal em 2016.
“Acabámos por vencer bem
nos dois jogos, mas tenho de
reconhecer a coragem do
Sporting Clube de Braga. É
uma excelente equipa, com
excelentes jogadores. Uma
equipa corajosa, que joga bom
futebol”, destacou Paulo Fonseca.
Sobre o futuro na competição, Paulo Fonseca mostra
ambição em conquistar algo.
“É difícil prever o que vai
acontecer, mas queremos
avançar o mais possível na
competição, apesar de todas as
equipas presentes serem fortíssimas. O objectivo da Roma
para já é passar a próxima eliminatória”, frisou.
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Liga Europa

“Foi uma eliminatória
decidida nos pormenores”

ZÉ CARLOS foi uma das surpresas na equipa titular dos Guerreiros em Roma.
Lateral de 22 anos diz que o SC Braga sai de cabeça erguida da Liga Europa.

lll
“Sabíamos que esta segunda mão era muito difícil,
mas viemos com toda a
nossa ambição para fazer
um bom resultado e tentar
reverter a eliminatória.
O resultado é desnivelado,
mas deveu-se sobretudo
mais a esta segunda parte
mais com o coração do que
com a cabeça.
Sabíamos que estávamos
a defrontar uma grande
equipa, mas nós também o
somos e isso ficou demonstrado principalmente nesta
2.ª mão.”

João Novais
(Médio do SC Braga)

SCBRAGA

Zé Carlos, lateral direito de 22 anos, foi uma das surpresas lançadas por Carlos Carvalhal no Estádio Olímpico de Roma

16 AVOS-DE-FINAL
| Miguel Machado |

Apesar da eliminação da Liga
Europa, o sentimento, nos jogadores do SC Braga, era de queixo levantado, e sem dramas. Para o lateral-direito Zé Carlos,
que foi titular no Estádio Olímpico de Roma, a equipa bracarense deixa a competição, acima
de tudo, com uma boa imagem.
“Foi uma eliminatória decidida
nos pormenores. Na primeira
mão eles conseguiram ser mais
felizes, marcaram, nós reagimos
e, mesmo com menos um jogador, tivemos oportunidades para
empatar, eles conseguiram o segundo golo já acabar. Nesta segunda mão, sabíamos que ia ser
mais complicado para darmos a
volta, mas somos guerreiros, não
desistimos e fomos à luta, sempre fieis às nossas ideias e forma
de jogar. Não abdicamos do que
somos como equipa, e acho que
fizemos um bom jogo aqui em
Roma”, afirmou o lateral no final do encontro.
“Obviamente não era o resultado que queríamos, mas saímos

daqui inteiros para o que falta do
nosso campeonato”, frisou ainda
Zé Carlos.
Depois da sua estreia na Liga
Europa, o jovem lateral de 22
anos ainda não pensa como será
jogar uma Liga dos Campeões,
realidade que pode ser possível
na próxima época se o Sporting
Clube de Braga continuar a fazer
um grande campeonato como
até aqui.
“Neste momento não nos cabe
falar na Liga dos Campeões,
acho que é um bocado cedo para
isso. Temos os nossos objectivos
bem definidos para alcançar no
nosso campeonato, mas é como
já temos dito: nós pensamos
apenas jogo a jogo. Neste momento estamos apenas a pensar
no próximo jogo com o Nacional da Madeira, sempre tranquilos, e sempre com o objectivo de
conquistar os três pontos. No final da época fazemos as contas
para ver se é possível ir à Liga
dos Campeões. Mas para já não
pensamos nisso. Neste momento
só estamos focados no que temos que fazer para ganhar jogos”, afirmou Zé Carlos.

lll
“Não estamos satisfeitos
com a eliminação, apesar
de sabermos da qualidade
da Roma. Batemo-nos de
frente com eles, tentámos.
O resultado da primeira
mão complicou tudo. Estou
extremamente satisfeito
com o grupo e com aquilo
que fizemos em campo.
Tivemos mais oportunidades, mas só concretizámos
uma vez. Mas fomos uma
equipa de verdadeiros
guerreiros e isso para mim
é que fica.
O SC Braga está a demonstrar ano a ano que consegue
lutar com os grandes.
Agora é importante
descansar bem, pois temos
já um jogo importante para
o campeonato na Madeira.”
Rolando
(Central do SC Braga)

“O resultado da primeira
mão já era complicado e
sabíamos que neste jogo era
importante não sofrer e ir à
procura do golo. Arriscamos,
mas acabamos por sofrer e
a tarefa complicou-se ainda
mais. Ainda assim penso
que fizemos um grande
jogo. A Roma aproveitou
as suas oportunidades
para matar a eliminatória.
A Liga Portuguesa é um
campeonato onde joga-se
pouco e quando chegamos
a estes jogos nota-se uma
diferença muito grande de
intensidade. Enquanto não
mudarmos a mentalidade
em Portugal vai ser dificil
competirmos cá fora.”

André Horta
(Médio do SC Braga)

+ sorteio
O sorteio dos oitavos-de-final da Liga Europa realiza-se já hoje de manhã,
a partir das 11 horas,
na Casa do Futebol Europeu, em Nyon, na Suíça.
Não há cabeças-de-série
e podem defrontar-se
equipas do mesmo país.
A primeira mão está marcada para 11 de Março, e a
segunda para 18 de Março.

UEFA

Aubameyang bisou pelo Arsenal

Eliminação em Atenas

Benfica perde
com Arsenal (3-2)
e também está fora
O Benfica também foi ontem
eliminado da Liga Europa, ao
perder com o Arsenal por 3-2,
na segunda ‘mão’ da eliminatória, disputada em Atenas, casa emprestada da equipa inglesa. Foi um desaire amargo
para o Benfica, pois esteve a
vencer (2-1) e teve o apuramento na mão, permitindo a
reviravolta dos ‘gunners’.
O Arsenal adiantou-se com
um golo de Aubameyang, aos
21 minutos, o Benfica respondeu e deu a volta ao marcador,
com golos de Diogo Gonçalves (43) e Rafa Silva (61). No
entanto, o Arsenal acabou por
reverter o resultado, por Kieran Tierney, aos 67, e de novo
por Aubameyang, aos 88, que
‘bisou’ na partida e garantiu o
apuramento dos ingleses.
Já sem clubes portugueses
nos oitavos, de realçar apuramentos de equipas treinadas
por portugueses, casos do
Tottenham de José Mourinho,
o Olympiakos de Pedro Martins, o Shakthar de Luis Castro, e Roma de Paulo Fonseca.
Resultados da 2.ª mão dos
16-avos da Liga Europa:
Brugge - D. Kiev, 0-1
Roma - SC Braga, 3-1
Leicester - Sl. Praga, 0-2
Bayer - Young Boys, 0-2
Tottenham - Wolfsberg, 4-0
M.United - Sociedade, 0-0
(4-0 na 1.ª mão)
Milan - Crvena, 1-1
(2-2 na 1.ª mão)
Zagreb - Krasnodar, 1-0
PSV - Olympiakos, 2-1
(4-2 na 1.ª mão)
Nápoles - Granada, 2-1
(2-0 na 1.ª mão)
Arsenal - Benfica, 3-2
Ajax - Lille, 2-1
Villarreal - Salzburg, 2-1
Hoffenheim - Molde, 0-2
Rangers - Antuérpia, 5-2
Shakthar - Maccabi, 1-0.
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“Não se pode pôr em causa o
carácter dos meus jogadores”

JOÃO HENRIQUES afirma que a equipa do Vitória está empenhada em regressar aos
triunfos já no jogo desta noite, diante do Boavista, que abre a 21.ª jornada da I Liga.
VITÓRIA SC

| Miguel Machado |

Sem ganhar há cinco jogos, mais
afastados do lugar que dá o acesso às
provas europeias, e depois do puxão
de orelhas público do presidente do
clube, é um Vitória SC ‘sob brasas’
aquele que vai entrar hoje em campo
para medir forças com o Boavista,
na partida de arranque da 21.ª jornada da I Liga. Apesar do ambiente
tenso, o treinador João Henriques
mantém a serenidade e confiança
plena nos seus jogadores.
“Nunca se pode pôr em causa o caráter dos meus jogadores. A responsabilidade é só nossa. Ninguém vai
vencer por nós. Vai ser um jogo de
grau de dificuldade igual a todos os
outros. O foco e a ambição são sempre os mesmos: jogar para ganhar
cada jogo. Não há nada de novo. Há
uma grande vontade de vencer, corrigir as coisas menos boas que foram
feitas”, afirmou João Henriques na
antevisão da partida desta noite,
marcada para as 20.30 horas horas,
no Estádio D. Afonso Henriques,
em Guimarães.
Este jogo com o Boavista, marca
também uma volta completa para o
treinador João Henriques ao comando do Vitória SC, pois foi com este
adversário que se estreou-se e com
uma vitória, por 1-0, no Bessa. Um
reencontro que não espera fácil, deixando elogios à formação axadrezada agora liderada pelo experiente Je-

VITORIA SC

João Henriques: “o nosso foco e a ambição são sempre os mesmos, jogar para ganhar”

sualdo Ferreira.
“O Boavista tem boas individualidades e orientada por um dos melhores treinadores portugueses de sempre, Jesualdo Ferreira. Os quatro
pontos que fizeram nos últimos dois
jogos (2-2 com o FC Porto e vitória
sobre o Moreirense por 1-0) devem
ser a nossa referência para este jogo.
É uma equipa competitiva, muito difícil de ultrapassar. Só um Vitória
com a melhor competência poderá
ultrapassar o Boavista”, avisou.
Sobre o alcance dos objectivos tra-

çados para esta época, o treinador
João Henriques diz que continuam a
ser o apuramento para a Liga Europa e que a equipa vai dar tudo por isso.
“O Vitória quer estar nos lugares
de acesso à Liga Europa. O Vitória
não vai jogar para ficar no sétimo,
no oitavo, no nono ou no 10.º lugar.
Esses lugares não nos interessam.
Vai lutar para vencer todos os jogos
e pelo melhor lugar possível, desde
o primeiro ao último que dá acesso à
Europa”, frisou o treinador.

§notas do Conquistador
Sobre as declarações do presidente

“Sou um treinador
tranquilíssimo”

Após a derrota em Paços de Ferreira, o
presidente do Vitória SC, Miguel Pinto Lisboa, veio publicamente exigir uma resposta imediata e pedir responsabilidades
à equipa liderada por João Henriques pelo ciclo menos positivo de cinco jogos sem
vencer no campeonato.
Confrontado com as declarações do presidente, João Henriques mostrou-se tranquilo quanto ao seu futuro.

“Não temos de comentar as declarações
do presidente. Só dizer mais isto. No dia
em que chegui, foram essas as palavras
que ouvi: responsabilidade e rigor. Ouvi
isso no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Foi tornada pública uma mensagem diária no nosso grupo de trabalho.
Estou tranquilíssimo. A mesma confiança
foi transmitida no primeiro dia em que
cheguei. É a mesma mensagem que tem
sido passada diariamente. Sabemos onde
queremos ficar no final e é esse o nosso
foco. Vamos cumprir com as exigências do
clube, e com as internas do grupo. Vamos
estar no sítio em que merecemos estar.”

Baixa na equipa

Quaresma não vai
jogar com Boavista
O treinador do Vitória revelou ainda que o
internacional português, Ricardo Quaresma, não vai ser opção para esta partida
com o Boavista. O extremo não recuperou
de um traumatismo no joelho direito, sofrido na véspera do jogo do último domingo, em Paços de Ferreira.
Este será o primeiro jogo do campeonato
em que o internacional português de 37
anos não será convocado.
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Luiz Júnior blindado até 2026

GUARDA-REDES DE 20 ANOS prolongou contrato com o FC Famalicão até ao final da época 2025/26.
Jovem guardião brasileiro é o titular da baliza dos famalicenses e diz estar “a cumprir um sonho”.
FC FAMALICÃO

| Miguel Machado |

A SAD do FC Famalicão blindou o guarda-redes Luiz Júnior
com um novo contrato, agora estendido até ao final da temporada de 2025/26. Aos 20 anos o jovem guardião brasileiro agarrou
a oportunidade na equipa principal e assumiu-se já como dono
da baliza do FC Famalicão no
campeonato da I Liga Portuguesa de futebol.
Contratado na época passada
ao Mirassol, do Brasil, Luiz Júnior começou por ser integrado
nos sub-19, evolui também nos
Sub-23, mas face à sua evolução
e qualidade apresentada foi promovido ao plantel principal esta
temporada, mas inicialmente jogar pelos sub-23.
Entretanto, lançado pelo trei-

FC FAMALICÃO

Miguel Ribeiro, presidente da SAD famalicense, com o guardião Luiz Júnior

nador anterior João Pedro Sousa, o jovem guarda-redes de 20
anos continou também a merecer a confiança do actual treinador do FC Famalicão, Jorge Silas, em detrimento dos bem mais
experientes Vaná e Zlobin, somando já 11 jogos como titular.
A viver a sua primeira experiência no futebol europeu, Luiz
Júnior confessa-se encantado na
equipa do FC Famalicão, onde
cumpre um sonho de menino.
“É um orgulho renovar contrato com um clube ao qual estou
muito grato. Deu-me a possibilidade de cumprir o sonho de jogar no futebol europeu e é um
clube que pretendo ajudar a
crescer”, referiu o jovem guarda-redes em declarações ao site
do clube, onde surge ao lado deMiguel Ribeiro, presidente da
SAD do Famalicão.

§AF Braga
Pró-Nacional
CC Taipas avança
com remodelação
dos balneários
O Clube Caçadores das Taipas vai
avançar com obras de remodelação e ampliação dos balneários
do Campo do Montinho, com a
verba de 125 mil euros que receberá da Câmara Municipal de
Guimarães, de subsídio de Apoio
às Associações Desportivas.
Trata-se de uma obra desejada
pelo clube e que apenas será
possível graças ao apoio da autarquia, como referiu o presidente do CC Taipas, Tiago Rodrigues,
em declarações à imprensa vimaranense Grupo Santiago.
O presidente dos Caçadores revelou ainda que além destas obras,
o clube vai aproveitar para renovar a iluminação do estádio,
substituindo com luminárias LED
que vão permitir fazer uma “poupança assinalável”. Além destes
projectos, o clube taipense continua empenhado em colocar relva
natural no campo n.º 3 do Montinho destinado ao futebol de 7.
Publicidade
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CARLOS ALBERTO PEREIRA Dirigente do Corpo Nacional de Escutas

Escreve quem sabe

A Última Mensagem de Baden-Powell

1

N

a minha primeira crónica sobre
o fundador do escutismo, publicada neste espaço, no dia 23 de
fevereiro de 2012, escrevi, no segundo
parágrafo: «O Escutismo vive o dia do seu
fundador, também designado, em algumas associações, como o dia do pensamento, refletindo sobre a importância que
este ato criador teve na evolução da juventude e da sociedade».
Este ano, por necessidades sanitárias,
seja-me permitido usar o termo “necessidades” em vez de “imposições”, já que o
termo utilizado implica um sentimento de
pertença, de “estar no mesmo barco”; assim, sempre me sinto como parte da solução e não como vítima do processo. A
pandemia que hoje, leia-se, há um ano,
nos atormenta é um problema de todos e
que a todos devia convocar para cada um,
à sua maneira, procurar deixar o seu contributo para a humanidade superar esta
batalha.
Os atos comemorativos, no passado dia
22 deste mês, dia do nascimento da Baden-Powell, foram marcados por inúmeras ações de reflexão e partilha nas redes
sociais e nas plataformas de videoconferência.
Neste contexto, tive o grato prazer de
participar numa tertúlia sobre o fundador,
organizada pela Junta Regional do Algar-

A

s últimas gerações que
viveram a vida analógica, ou seja, o grupo de
pessoas que tinha que ‘discar’ o
número no telefone, escolher um
dos 4 canais disponíveis na TV
ou esperar o dia inteiro para ouvir
a música que queria na rádio, tiveram que acompanhar e, na medida do possível, adaptar-se à onda digital.
Apesar de parecer que os
smartphones e redes sociais sempre estiveram por aí, a verdade é
que faz pouquíssimo tempo que o
homem e a mulher ‘comum’
vêem as suas próprias imagens
num ecrã com tanta frequência.
Para nós, que vivemos a vida
analógica, o ecrã era o lugar das
estrelas de cinema e telenovelas,
pivots de telejornal ou políticos,
todos os outros apareciam lá apenas quando algo dava muito certo
ou muito errado.
Hoje, na era das lives, a palavra

ve, na qual participaram quase 400 escuteiros, que, sob o tema “O Homem a
quem o mundo deve o Nobel da Paz”,
apresentava um programa interessante e
desafiante:
A proposta de escutismo que B.-P. fez
em 1907 continua atual?
• A atual implementação do escutismo
continua a seguir as "raízes" que B.-P. nos
deixou?
• Quais as maiores diferenças do escutismo em 1907 e em 2021?
A influência do movimento escutista
na Sociedade
• Qual a importância do escutismo para
os decisores políticos?
• Uma sociedade com escutismo é uma
melhor sociedade?
• O escutismo para as várias faixas sociais?
Escutismo, um movimento de Paz
• O escutismo é ou não um movimento
de Paz?
• O escutismo é ou não o maior movimento de jovens do mundo?
• O escutismo é ou não o maior movimento de paz no mundo?
B.-P., o homem a quem o mundo deve
o Nobel da Paz
• A “obra” de BP foi de dimensão suficiente para receber um Nobel da Paz?
• A carreira militar terá sido um entrave

a esta atribuição?
• Deveria a Organização Mundial do
Movimento Escutista receber este reconhecimento?
Em abono da verdade, devo também
afirmar que o tema geral sobre uma hipotética atribuição do prémio Nobel da Paz
foi lançado muito antes de se ter conhecimento da apresentação da candidatura da
Organização Mundial do Guidismo e do
Escutismo a este prémio, pela deputada
norueguesa Solveig Schytz.
Deixo que os estimados leitores que se
apropriem do pensamento que o BadenPowell deixou, a todo o movimento escutista, neste seu “testamento espiritual”:
«Caros escuteiros:
Se já vistes a peça Peter Pan, haveis de
recordar-vos de como o chefe dos piratas
estava sempre a fazer o seu discurso de
despedida, porque receava que, quando
lhe chegasse a hora de morrer, talvez não
tivesse tempo para o fazer. Acontece-me
coisa muito parecida e por isso, embora
não esteja precisamente a morrer, morrerei qualquer dia e quero mandar-vos uma
palavra de despedida.
Lembrai-vos de que é a última palavra
que vos dirijo, por isso meditai-a.
Passei uma vida felicíssima e desejo que
cada um de vós seja igualmente feliz.
Creio que Deus nos colocou neste mun-

do encantador para sermos felizes e apreciarmos a vida. A felicidade não vem da
riqueza, nem simplesmente do êxito de
uma carreira, nem dos prazeres. Um passo para a felicidade é serdes saudáveis e
fortes enquanto sois rapazes, para poderdes ser úteis e gozar a vida quando fordes
homens.
O estudo da natureza mostrar-vos-á as
coisas belas e maravilhosas de que Deus
encheu o mundo para vosso deleite. Contentai-vos com o que tendes e tirai dele o
maior proveito que puderdes. Vede sempre o lado melhor das coisas e não o pior.
Mas o melhor meio para alcançar a felicidade é contribuir para a felicidade dos
outros. Procurai deixar o mundo um pouco melhor de que o encontrastes e quando
vos chegar a vez de morrer, podeis morrer felizes sentindo que ao menos não
desperdiçastes o tempo e fizestes todo o
possível por praticar o bem.
Estai preparados desta maneira para viver e morrer felizes - apegai-vos sempre à
vossa promessa escutista - mesmo depois
de já não serdes rapazes e Deus vos ajude
a proceder assim.
O Vosso Amigo
Baden-Powell of Gilwell»

1Encontrado entre os papéis de Baden-Po-

well após a sua morte, 8de janeiro de 1941,
cfr. Escutismo para Rapazes, Edições Flor de
Lis, 3ª edição, 1968, Barcelos, p. 303.

Como está a sua imagem no (pequeno) ecrã?
‘instagramável’ virou um chavão
do marketing que dita escolhas e
comportamentos. Os restaurantes
têm que garantir que o prato não
só vai saber bem, como também
vai fotografar bem. As grávidas
vão ao cabeleireiro antes do parto, não vá o bebé ganhar poucos
gostos por causa de uma sobrancelha desarranjada da mãe.
Acha isto tudo um pouco absurdo, e provavelmente acha que eu
estou a exagerar, mas e se eu lhe
contar que uma profissão em ascensão são as ‘consultoras de cores’? Estas profissionais dizem
que cor deve usar para ficar melhor nas fotografias e vídeos nas
redes sociais. Um tipo de consultoria que nos tempos analógicos
era exclusiva daquele grupo seleto que citei ainda há pouco, as ce-

LUANA NORÕES

Especialista em Marketing

Escreve quem sabe
lebridades.
Tudo corria muito bem para
quem não queria entrar nos ecrãs
e continuar a viver a sua vida cá
fora e quem não se importava se
a comida era fotogénica ou se o
azul ou vermelho combinavam
mais ou menos com o seu tom de
pele, mas, como já deve saber, tu-

do mudou. A onda do digital virou um tsunami e quem queria
apenas molhar os pés agora está a
viver debaixo de água.
Agora, o ecrã não é apenas o canal principal para informação e
entretenimento, ele é muitas vezes o único canal para comunicar,
educar, fazer negócios e produzir.
Não há mais como escapar.
Quem ainda via os canais digitais
como secundários ou de alguma
forma separados dos meios tradicionais de comunicar, está a ser
forçado a migrar para lá de armas
e bagagens.
Eu, que nasci no tempo em que
se filmavam apenas casamentos,
sou do grupo que resistia aos
ecrãs e que acreditava que era
importante cuidar da imagem online, mas que o contacto pessoal e

a interação no mundo cá fora ainda era o principal. Vi-me, durante
a pandemia, a atualizar as minhas
fotografias em todas as redes sociais em que estou presente, a
editar o conteúdo que lá publiquei e a ter uma atenção triplicada à imagem que passo para
quem me procura e me encontra,
e vi muitos passarem pelo mesmo
processo.
Agora, imagine uma marca a
passar por essa mudança, de estar
confortável a gerir bem o relacionamento com os seus clientes e
parceiros no mundo analógico, e
ter que virar a chave para o digital de forma tão rápida e inesperada. Será que a imagem que elas
têm cá fora está a ser bem transmitida no ecrã? Talvez seja a hora
de ajustar o foco da câmara, calibrar as cores e garantir que a imagem que queremos passar esteja
nítida no novo mundo que já chegou.
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Falemos de felicidade
N

os tempos que vamos passando,
parece um paradoxo, quase
mesmo uma provocação o título
e o tema desta breve crónica. A generalidade das mensagens que vamos recebendo pelos media e pelas redes sociais, sublinha uma abordagem pessimista, que de
certa forma acompanha a cultura portuguesa, ciosa de uma insatisfação original
latente no inconsciente coletivo. A força
do “destino” representou sempre um papel primordial em Portugal, enquadrando
o mito de um país que remete a sua identidade para um conjunto de milagres ao
longo da história. Logo no início dos Lusíadas, Camões faz intervir o Concílio do
Deuses, para decidir se os portugueses
devem ou não conseguir alcançar o seu
destino. A questão não é fácil, a discussão
é viva, mas Júpiter defende que sim, porque isso lhes está predestinado, ainda que
para tal peça a benevolência dos deuses,
fazendo “valorosa a fraca gente”.
O estudo da felicidade tem vindo, nas
últimas décadas, a ser abordado pela ciência económica. Para aqueles que se interessarem por este tema, desde os anos 90
que o número de estudos tem aumentado,
tanto em termos meramente teóricos, que
em termos empíricos, abordando países e
abordagens diferentes. Há até quem defenda que a economia devia tratar exatamente da felicidade individual (Frey and
Stutzer, 2010). No que diz respeito aos fatores sócio-económicos, parece que as
mulheres tendem a ser mais felizes que os
homens, e os jovens e idosos mas felizes
do que aqueles que estão a meio do percurso de vida. Outros estudos confirmam
que o dinheiro ajuda, mas não é a fonte da
felicidade; aliás, acima de um dado valor
limite, que é variável, pouco ou nada
acrescenta em termos de felicidade. Ter
emprego faz toda a diferença. As condições particulares do emprego, o stress no
local de trabalho, as relações interpessoais com os colegas, familiares e amigos. Também existe diversa evidência re-
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cente que suporta a ideia que o grau de liberdade individual acresce a noção de satisfação com a vida. O certo é que a felicidade, ou melhor dizendo, o nível de
bem-estar é uma componente essencial da
economia e da sociedade, para a qual contribui também fatores como a qualidade
da governação ou o grau de confiança nas
instituições. Mas depende também da cultura, da força das sociedades civis, da sua
capacidade para estabelecer pontes e redes, de acreditar que é possível. Como dizem Layard e Ward, é necessário acreditar que as pessoas conseguem ser mais
felizes colaborando positivamente para a
felicidade dos outros.
Recentemente, a OCDE tem defendido a
ideia que os decisores públicos devem investir no potencial das pessoas para criar
as condições chave para promover o crescimento económico. Só desta forma, se
poderá gerar um ciclo virtuoso de uma
economia de bem-estar, onde o crescimento económico e a felicidade atuem simultaneamente e no mesmo sentido, reforçando-se entre si. Quais os instrumentos fundamentais? Mais educação e
melhores qualificações vem logo na primeira linha. O nível educacional acresce
anos de vida, permite melhores condições
de emprego ao longo da vida e acesso a
rendimentos mais elevados. A Covid 19
tornou percetível o impacto negativo de
rendimentos e níveis educacionais mais
baixos, mas ele já existia muito antes do
confinamento – e vai continuar a existir,

CARLOS MALHEIRO

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

Voz ao Consumidor

se esta perceção e as suas implicações não
se tornarem determinantes em termos das
políticas públicas, e das escolhas individuais. A educação tem em si um valor extraordinário na criação de novas oportunidades intra-geracionais. É importante
também induzir e reforçar a importância
da aprendizagem ao longo da vida, num
mundo onde o papel da inteligência artificial terá cada vez maior destaque.
Tem sido muito destacado o impacto negativo do confinamento sobre as crianças,
afastadas das escolas, de um processo de
socialização, de um processo tradicional
de aquisição de conhecimentos. Mas seguramente muitos terão adquirido novas
competências em termos de responsabilidade e exigência individual, de organização do trabalho, de capacidade de adaptação e resposta positiva a condições
adversas, contribuindo para uma perceção
positiva e ativa da importância da educação. E isso pode fazer toda a diferença no
futuro. E já comprovamos também a importância de outros fatores determinantes
da qualidade da vida: os cuidados de saúde, a proteção social e os instrumentos de
redistribuição, e a igualdade de género.
Numa altura em que se discute o Plano
de Resiliência, e se debate o futuro do
plano energético , do papel da indústria
ou da construção de infraestruturas, não
esqueçamos estas noções que parecem
básicas, mas que na verdade podem justificar a sustentabilidade das opções. Do
futuro, portanto.
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Nova Agenda
do Consumidor
– 2020-2025
Objetivo...
A Nova Agenda do Consumidor, visa
responder às necessidades dos consumidores durante e após a Pandemia da
Covid-19, definir uma visão estratégica de longo prazo (até 2025), e introduzir ações concretas de atuação, em
cinco domínios decisivos na defesa e
proteção do consumidor, a saber:
Transição Ecológica...
- Informar mais e melhor o consumidor sobre as características de sustentabilidade ambiental dos produtos (ex:
durabilidade, possibilidade de reparação);
- Proteger os consumidores de determinadas práticas (ex: ecobranqueamento, obsolescência prematura) e garantir
o acesso a uma informação fidedigna.
Transformação digital...
- Combater as práticas comerciais
em linha que desrespeitem os direitos
dos consumidores;
- Enfrentar os novos desafios em matéria de segurança dos produtos colocados pelas novas tecnologias e pela venda em linha.
Aplicação efetiva da lei e vias de recursos...
A Comissão apoiará os EstadosMembros na aplicação das regras de
defesa do consumidor recentemente
atualizadas que reforçam os direitos
dos consumidores e preveem uma
maior equidade digital, sanções mais
pesadas e um mecanismo eficaz de
ação coletiva em caso de danos em larga escala.
Vulnerabilidade dos consumidores...
- Apoiar os consumidores mais vulneráveis e com necessidades específicas (ex: crianças, idosos ou pessoas
com deficiência).
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Voz aos escritores

Palavras cruzadas e encriptação linguística

C

onsideradas um jogo, as palavras
cruzadas são, para mim, um excelente passatempo. A ideia é
formar palavras, lidas horizontal ou verticalmente, deduzidas de sinónimos, definições ou outras sugestões. Dependendo
da raridade das palavras a inscrever nos
quadrados, este passatempo pode ser muito difícil, e exigir profundos conhecimentos culturais e linguísticos. Considero-o,
aliás, um dos passatempos mais valiosos,
razão por que deveria ser mais utilizado
nas escolas, principalmente na disciplina
de Língua Portuguesa.
Partindo da ideia criptográfica de Edgar
Alan Poe, propus em tempos, em aulas de
Português e de Linguística, resolução de
textos encriptados e de palavras cruzadas.
Para o primeiro exemplo, a ideia era simples: escrito um texto, traduzia-se em tipo
«symbol», ou similar, e propunha-se a sua
decifração. Recordo a surpresa de alguns
face a tal proposta, mas também o entusiasmo de outros que, usando as mais diversas estratégias (que deveriam registar
numa folha à parte), encontravam rapida-

mente a solução. O exercício era, evidentemente, apenas um pretexto. O objetivo
era o registo das estratégias e o subsequente debate sobre a importância do conhecimento linguístico, lexical, sintático
e semântico, interiorizado por todos.
Na verdade, embora poucos pensem nisso, todos temos um conhecimento «estatístico» de aspetos léxico-sintáticos que
conformam a nossa língua. Partindo do
princípio de que uma palavra se identifica, na escrita, por ter um espaço antes e
depois, pensemos, por exemplo, em palavras com duas letras. Em português, há
algumas possibilidades: os, as, de (mais
compostos da, do…), em (mais compostos na, no), e eventualmente mais alguma.
Quer dizer: olhando apenas para a forma
da palavra, a probabilidade de eu acertar
em algo encriptado é muito alta. No caso
do artigo definido os, as, porque plurais, a
identificação do «s» final estará facilitada
pela lei do acordo: se a palavra seguinte
terminar com o mesmo símbolo, provavelmente será um «s», o que se vê no sintagma os livros. Assumindo-se ainda que

zados, ou, eventualmente, inatos.
No caso das palavras cruzadas, a minha
estratégia de resolução de problemas, e a
de outros, com certeza, consiste na identificação dos elementos mais fáceis: género, número, terminação verbal. Se a definição ou o sinónimo apresentados apontam um plural, ou um feminino, lá se regista um «a», ou um «s»; se apresentam
forma infinitiva, regista-se um «r»; se forma imperfeita, regista-se «ia», ou «ava»,
etc, consoante a informação dada. Com
estas pequenas ajudas, a identificação das
palavras fica sobremaneira facilitada, o
passatempo torna-se divertido a aprendizagem lexical altamente potenciada.
Há muitas formas de conduzir os jovens
à aquisição vocabular, à mobilização de
conhecimentos, lexicais ou sintáticos, e à
resolução de problemas, que culmina no
domínio semântico, na compreensão de
tudo o que é dito ou escrito. A leitura é,
neste aspeto, fundamental. Estas estratégias lúdicas podem, e de que maneira,
ajudar. Porque não usá-las? Conduzamos
os jovens a gostar de palavras cruzadas!

Rolha na boca

L

eio que Bolsonaro tem solução para as fake news:
acabar com os jornais.
Com a camisola da seleção portuguesa vestida, sem máscara e a curtir o Carnaval numa praia em São
Francisco do Sul, estado de Santa
Catarina, o Presidente do Brasil
disse esta alarvidade depois do Facebook o ter impedido de receber
imagens de conteúdo político, decisão que catalogou como «censura
draconiana».
Este capitão reformado que carrega o nome Messias, deputado federal ao longo de sete mandatos
(1991 a 2018), falava em direto na
página de Instagram do filho
Eduardo, também ele deputado
desta nação com mais de 200 milhões de habitantes. O que Bolsonaro não diz é que foi a imprensa
que hoje critica, embalsamada nas
redes sociais, que o colocou no Planalto. Foi ela que fez de guindaste
para o poder depois de lhe dar visibilidade ao votar o impeachment
de Dilma Rousseff – por uma suposta irregularidade na execução

as vogais «a» e «o» são estatisticamente
as mais recorrentes em português, facilmente se confirmaria o género do artigo e
de palavras sequentes, que se regem pelas
leis do acordo. Por dedução lógica, anulada a identificação de género e número,
restariam as preposições de e em. Pelo
mesmo tipo de probabilidade estatística, a
vogal «e» é mais recorrente do que as vogais «i» e «u», razão por que chegaríamos
fácil e rapidamente ao resultado.
Outro fator relevante a considerar na
descodificação de elementos encriptados
é o relacionamento sintagmático, isto é, o
lugar que cada grupo ocupa na linha sintagmática. Sabendo-se que, estatisticamente, a organização frásica do português
é de tipo SVO (Sujeito-Verbo-Objeto),
estará facilitada, à partida, a identificação
da classe morfológica a que pertence cada
bloco simbólico.
Há, evidentemente, uma multiplicidade
de estratégias a considerar. O que é relevante, neste tipo de exercício lógico-dedutivo, é a mobilização de conhecimentos
linguísticos e metalinguísticos, interiori-

orçamental, transformada pela oposição em crime constitucional – em
homenagem ao coronel da polícia
política que na ditadura militar a
havia torturado.
O tempo de máscara que vivemos
é chão fértil para pulverizar a cobardia. Não estranha que a organização Repórteres Sem Fronteiras
(RSF) tenha denunciado o aumento
da repressão contra os jornalistas
em vários países do Mundo, com a
aprovação de leis que limitam o direito à liberdade de informação. No
topo, sem espanto, está a China e o
Irão. Em matéria de liderança, o
mais robusto cartão vermelho vai
para o já deposto Trump e, claro está, para o inefável Bolsonaro, líder
de um país cuja imprensa sofreu
em 2020 mais de 400 ataques, incluindo dois assassinatos, número
em dobro ao de 2019 (208) e o
maior das últimas três décadas, garantia dada pela Federação Nacio-

RICARDO MOURA

Técnico Superior de Comunicação

Escreve quem sabe

nal dos Jornalistas do Brasil, órgão
sindical que atribuiu esse aumento
da violência à ascensão do “bolsonarismo”.
Outra questão é enfrentar as fake
news como deve ser, sem desviar o
olhar do drama que mina a informação. A revista Science acaba de
publicar o maior estudo já realizado sobre a disseminação de notícias falsas na Internet, feito por

cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. A conclusão
é devastadora: as falsas notícias espalham-se 70% mais rápido que as
verdadeiras. Para além da rapidez,
ganham corpo no Mundo virtual
com mais profundeza e abrangência (se o conteúdo for político,
alastra três vezes mais). Para termos uma ideia, fica esta nota: cada
post verdadeiro atinge, em média,
1.000 pessoas. O falso pode chegar
a 100 mil.
O grito do silêncio é de tal ordem
que o próprio líder da Igreja católica apelou a um «jornalismo valente» que combata a praga do noticiário de engano. Na mensagem que já
deixou na 55a Jornada Mundial das
Comunicações Sociais, a realizar
em maio próximo, o Papa Francisco referiu que a imprensa atual oferece espaço a uma «informação reconfecionada», menos capaz de
intercetar «a verdade das coisas ou

a vida concreta das pessoas». O
pontífice foi mais longe ao pedir à
classe jornalística para sair do sofá,
largar o virtual e ir para as ruas para «desgastar as solas dos sapatos»,
numa clara alusão ao jornalista espanhol Manuel Lozano Garrido,
desaparecido em 1971 e beatificado em 2010.
Este jornalismo de fotocópia envergonha a memória daqueles que
não viraram a cara aos canhões do
poder. O sair à rua, o «vem e verás», é a melhor arma para derrotar
a inércia, o laxismo, o fedor de
quem mantém o poder pela força e
pela manipulação.
Nunca a liberdade de imprensa
poderá viver em requiem. Não há
máscara que tape a voz da pergunta. O olhar sem pestanejar. O braço
que levanta o microfone, o flash da
câmara ou o brilho da imagem por
mais escuro que seja o chão que pise. Hoje o quarto poder é mais do
que nunca uma janela de esperança
nestes dias sem toque. Haja estrada
para andar e uma garrafa sem rolha
para brindar.
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PSD chama ao Parlamento
ministro e Águas do Alto Minho
AMBIENTE

| Redacção/Lusa |

O ministro do Ambiente e a administração da empresa Águas
do Alto Minho (AdAM) serão
ouvidos no Parlamento na sequência da aprovação de um requerimento do PSD, faltando
agendar a data, revelou ontem a
deputada Emília Cerqueira.
O requerimento foi apresentado ao presidente da Comissão
Parlamentar de Ambiente, Ener-

gia e Ordenamento do Território
por proposta dos três deputados
eleitos pelo distrito de Viana do
Castelo.
Emília Cerqueira, Jorge Mendes e Eduardo Teixeira justificaram a iniciativa com “os graves
problemas de funcionamento”
da AdAM, detida em 51% pela
Águas de Portugal e em 49%
pelos municípios de Arcos de
Valdevez, Caminha, Paredes de
Coura, Ponte de Lima, Valença ,
Viana do Casteloe Vila Nova de

Cerveira.
No requerimento, os deputados do PSD referem que a empresa tem “mostrado dificuldades na criação de condições
de estabilidade e fiabilidade na
prestação do serviço, o que pode
colocar em risco o próprio contrato de parceria pública”, pelo
que “é importante ouvir na Assembleia da República os órgãos
sociais da empresa, para se poder compreender quais as diligências em curso”.

Câmara acciona garantia
para reparar troço de ecovia
| Redacção/Lusa |

A Câmara de Viana do Castelo
pediu a activação da garantia da
construção da Ecovia do Litoral
Norte para a recuperação de um
troço do percurso no concelho
danificado pela “elevada pluviosidade”, revelou o vereador do
Ambiente, Ricardo Carvalhido.
O autarca explicou ter tido “conhecimento da situação há cerca
de 10 dias, tendo solicitado a in-

Vacinação no Centro Cultural
A vacinação contra a covid-19 de 1 300 pessoas de Paredes de Coura iniciou-se ontem no Centro Cultural da vila, dotado de condições para fazer 400
inoculações por dia. “Garantimos todas as condições para que as pessoas
possam ser vacinadas em Paredes de Coura e com segurança. No entanto,
devemos pensar que a vacinação não vai resolver de imediato os nossos problemas. Teremos de continuar a ser cuidadosos, responsáveis e vigilantes",
alertou o presidente da Câmara, Vítor Paulo Pereira.

Valença

Câmara Municipal oferece transporte
A campanha de vacinação no concelho de Valença avançou ontem nas instalações do Pavilhão Municipal, com quatro boxes estão administração da
vacina e duas de apoio logístico da equipa médica. A instalação e apetrechamento do espaço esteve a cargo do Município de Valença seguindo as
directrizes da Direcção-Geral de Saúde. O Município de Valença disponibiliza + transporte gratuito aos cidadãos, sem possibilidade de transporte, os
quais devem contactar o número 960 273 338. Para o Presidente da Câmara, Manuel Lopes, “a vacina significa protecção, segurança e vida” .

Cerveira

Entre as praias de Paçô e Arda

VIANA DO CASTELO

Paredes de Coura

tervenção da sociedade Polis Litoral Norte, dona da obra, para
activação do contrato de garantia”. O troço afectado liga as
praias de Paçô, na freguesia de
Carreço, e da Arda, em Afife,
numa extensão aproximada de
400 metros, sendo que a intervenção mais aprofundada abrange uma extensão de cerca de
cem metros.
Além da “pluviosidade anormalmente elevada”, o responsável apontou “as condições geo-

lógicas” do local para justificar
o mau estado do pavimento daquele troço.
“Em Viana do Castelo e a norte
do Rio Lima, a Ecovia do Litoral
Norte está construída na 'interface' entre a praia e a planície aluvionar da costa”, disse ainda.
A Ecovia do Litoral Norte é um
percurso pedo- nal com 73 quilómetros de extensão, entre Caminha, no distrito de Viana do
Castelo e Esposende, no distrito
de Braga.

Primeira dose da vacina
administrada a 330 pessoas
Trezentas e trinta pessoas de Vila Nova de Cerveira com mais de 80 anos receberam, ontem, a primeira dose da vacina contra a covid-19, administrada no Centro Municipal de Vacinação instalado no Fórum Cultural.
O presidente Fernando Nogueira sublinhou “o início de uma nova fase de
esperança pela retoma de alguma liberdade e normalidade ao quotidiano”.

Vacinação em Monção

António Barbosa: “confiança no futuro”
A Câmara de Monção informou ter sido iniciado o processo de vacinação
contra a covid-19, tendo sido inoculadas 330 pessoas, no Centro de Vacinação, instalado no Pavilhão Desportivo daquele concelho do distrito de Viana do Castelo.
"A vacinação reforça a esperança e a confiança no futuro. Este dia é importante para ultrapassarmos um obstáculo muito difícil que causa mágoa às
famílias, condiciona os nossos comportamentos e fragiliza a economia local", disse o presidente da Câmara, António Barbosa.
Publicidade

§notas

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Vale D’Este
Instituição Particular de Solidariedade Social

Ponte de Lima

Dia do município celebra-se no Museu dos Terceiros
A Câmara de Ponte de Lima informou que as comemorações do dia do município, no dia 4 de Março, vão decorrer no
Museu dos Terceiros, com formato “restrito”, devido à pandemia de covid-19.
“Em consequência dos tempos atuais, e das restrições em vigor, as comemorações revestem-se de um cariz restritivo ao
executivo municipal, presidente da Assembleia Municipal, líderes dos grupos parlamentares da Assembleia Municipal,
representante dos presidentes de Juntas de Freguesia e Comunicação Social”, refere a nota.

Barcelos

Detido por tráfico de estupefacientes
O Comando Territorial de Braga, através do Posto Territorial de Barcelos, deteve um homem de 43 anos por tráfico de
estupefacientes na freguesia de Silva, no concelho de Barcelos. Durante uma acção de patrulhamento, os militares da
Guarda abordaram um condutor que demonstrou um comportamento nervoso. Após a realização de uma busca ao
veículo e de uma revista ao suspeito, foi detetado produto estupefaciente na sua posse, tendo sido apreendidas 13 doses de haxixe.
No decorrer da ação foi ainda elaborado um auto de contraordenação por violação do dever geral de recolhimento domiciliário.

CONVOCATÓRIA
Nos termos do artigo 28.º do n.º2, alinea b) dos estatutos,
convoco para assembleia geral da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Vale D’ Este para reunir
em sessão ordinária NO DIA 15 DE MARÇO DE 2021,
PELAS 15 HORAS, na sede da Junta de Freguesia de Celeirós, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.

Apreciação, discussão e votação do relatório
e contas da direcção, relativos ao ano 2020
e parecer do conselho fiscal

2.

Renovação de conta corrente caucionada
de 100.000 euros do Banco Montepio Geral

3.

Outros assuntos.
Celeirós, 22 de fevereiro de 2021
Presidente da Assembleia Geral
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ID:124391014-126 -

105.000 €

C.E.:(D) Apartamento com 2 quartos,
junto ao BragaParque.
Com garagem fechada, varanda e boas áreas
em prédio moderno com elevadores.
Disponível para visitas. Ótima oportunidade!

ID:124391034-42 -

149.900 €

C.E.:(A) Excelente moradia rústica,
inserida em lote de 2.200 m2.
Com aquecimento central,
situada a 2 min. do centro da Póvoa de Lanhoso.

ID:124391005-466 -

153.500 €

C.E.:(D) Apartamento T3
no centro da cidade
(A 200m do Arco da Porta Nova).

ID:124391047-30 -

220.000 €

C.E.:(C) Moradia individual bi familiar na Morreira,
inserida numa área de terreno de 3.785 m2
e com uma área de implantação de 110 m2.
Constituída por R/C e 1º andar,
com renovações já efectuadas.
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VENDO
T1, T2, T3, T4 E MORADIAS

A PARTIR DE 100.000 €
www.nortinveste.com
Telem. 919 778 225

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

€ 35.000
Favor ligar ao 927 562 704

EMPRESA DE PESADOS EM BRAGA

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

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

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

“Correio do Minho” 26/02/2021

FAÇA A SUA
ASSINATURA

Nome..................................................
Morada................................................
Localidade...........................................
C. Postal.............................................
E-mail ...............................................
Tlf./Tlm...............................................
N.º Contribuinte..................................
Junto envio o cheque n.º
................................., sobre o
Banco.............................................

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

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

assinaturas@correiodominho.pt

106.0 FM
antenaminho.pt

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

VENDE-SE
OU ALUGA-SE
1.000 metros de ARMAZÉM e 1.000 metros de ESCRITÓRIO
Avenida Santa Ana de Vimieiro
(próximo do Parque Industrial de Celeirós).

Para mais informações: Tlf. 253 606 830 / Tlm. 919 991 083

EDITAL
ANTÓNIO BENJAMIM DA COSTA PEREIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ESPOSENDE:
TORNA PÚBLICO que, nos termos da Parte F, Título I, do Código Regulamentar do Município
de Esposende, Atribuição de Bolsas a Estudantes do Ensino Superior, se encontrará aberto no período de 1 a 31 de março, o período de candidatura dos concorrentes para atribuição de Bolsas de
Estudo a Estudantes do Ensino Superior.
Mais se torna público que será de até quarenta o número máximo de Bolsas a atribuir com o
valor nominal de seiscentos euros, aos alunos a selecionar entre os admitidos ao concurso e que
durante o ano letivo 2020/2021 frequentam o ensino superior.
Podem candidatar-se à atribuição de Bolsa de Estudo todos os interessados que reúnam cumulativamente os seguintes requisitos:
a. Ser de nacionalidade portuguesa;
b. Ter idade não superior a 26 anos;
c. Residir no concelho;
d. Estar inscrito e frequentar curso superior;
e. Não ter reprovado no ano anterior ao da candidatura à Bolsa de Estudo, salvo tratando-se de
alunos que pela primeira vez se inscrevem no ensino superior;
f. Não ser detentor de qualquer licenciatura, mestrado integrado ou curso equivalente.
Serão automaticamente excluídos os candidatos que:
a. Não entreguem qualquer um dos documentos exigidos no nº 1 do artigo F-1/7º do Título I,
Parte F, do Código Regulamentar do Município de Esposende;
b. Não preencham as condições de admissão ao concurso estabelecidas no artigo F-1/5º do
Título I, Parte F, do Código Regulamentar do Município de Esposende;
c. Entreguem o processo de candidatura fora do prazo estabelecido;
d. Apresentem desajustamento entre as declarações de rendimentos e os padrões de vida, conforme o disposto nos nºs 4 e 5 do artigo F-1/14º do Título I, Parte F, do Código Regulamentar do
Município de Esposende;
e. Prestem falsas declarações ou tentem, de qualquer forma, subverter o resultado do concurso.
O Código Regulamentar do Município de Esposende pode ser consultado no site institucional
da Câmara Municipal de Esposende na área do Balcão Virtual (Educação – Bolsas de Estudo –
Código Regulamentar do Município de Esposende).
A candidatura, a elaborar em formulário disponível no site institucional da Câmara Municipal de
Esposende na área de Documentos do Balcão Virtual (Educação – Bolsas de Estudo – Boletim de
Candidatura a Bolsa de Estudo), deverá ser apresentada no Serviço de Atendimento Personalizado
da Divisão de Administração Geral, da Câmara Municipal de Esposende, durante o referido período,
devidamente instruída com os seguintes documentos:
a) Boletim de Candidatura devidamente preenchido;
b) Documento comprovativo da matrícula no ensino superior com especificação do curso e do
ano;
c) Documento comprovativo do estabelecimento de ensino que frequentou, comprovando que
obteve aproveitamento no ano anterior, com indicação da média final obtida;
d) Documento comprovativo emitido pelo estabelecimento de ensino que frequenta, referindo
expressamente se o candidato beneficia ou não de Bolsa de Estudo, devendo fazer-se menção ao
montante da Bolsa, se for caso disso;
e) Se o candidato tiver irmãos a estudar, deverá apresentar o documento do estabelecimento
de ensino a comprovar a matrícula e ano de frequência;
f) Atestado de residência e declaração passada pela Junta de Freguesia da área da sua residência comprovativa do número de pessoas que compõem o agregado familiar;
g) Fotocópia da última declaração do IRS/IRC, apresentada no Serviço de Finanças, bem como
documento comprovativo da última liquidação enviada pela Direção Geral de Contribuições e
Impostos relativa aos mesmos rendimentos, ou, certidão de isenção emitida pelo Serviço de
Finanças local;
h) No caso de apresentar declaração de isenção emitida pelo Serviço de Finanças local ou de
existirem outros elementos no agregado familiar que não apresentem a declaração de IRS/IRC, deverá apresentar os seguintes documentos:
i) Fotocópia dos recibos de vencimento dos elementos do agregado familiar que exerçam atividade profissional;
ii) Documento comprovativo da Segurança Social, que indique o valor do Rendimento Social de
Inserção auferido.
i) Documento comprovativo da Segurança Social, que indique o valor do subsídio de desemprego, caso algum dos elementos do agregado familiar se encontre nesta situação e, na falta desta
Declaração passada pelo Centro de Emprego que confirme esta situação;
j) Documento comprovativo da Segurança Social, do valor da pensão e/ou da reforma, no caso
de existirem no agregado familiar reformados e/ou pensionistas;
k) Documento comprovativo da Autoridade Tributária e Aduaneira relativamente aos prédios,
urbanos ou rústicos, registados a favor de qualquer um dos elementos do agregado familiar;
l) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuinte do requerente;
m) Documentos comprovativos de encargos com a habitação permanente do agregado, se não
estiverem referenciadas na Declaração do IRS/IRC (fotocópia do recibo de renda ou declaração da
entidade financiadora do empréstimo para habitação própria);
n) Documentos comprovativos de despesas com doenças prolongadas ou crónicas, sendo
necessária a apresentação de documento de confirmação médica;
o) Se o candidato for portador de deficiência física ou sensorial deverá apresentar comprovativo
de Incapacidade.
Torna-se público, também, que a seleção dos candidatos será feita de acordo com os critérios
constantes no artigo F-1/6º do Título I, Parte F, do Código Regulamentar do Município de Esposende.
Para constar e devidos efeitos se publica o presente Edital e outros de igual teor que vão ser
afixados nos lugares públicos do costume.
Paços do Município, 12 de fevereiro de 2021.
O Presidente da Câmara,
(Benjamim Pereira, Arq.º)

correiodominho.pt
28
Publicidade
1 de janeiro 2013

26 de Fevereiro 2021 correiodominho.pt
Minho13

SOBRE RODAS

ANUNCIE NAS
NOSSAS PÁGINAS

COMPRE NOS STANDS CM

BRIXTON MOTORCYCLES

RENOVA GAMA
A Brixton Motorcycles entra em 2021 com novas cores,
um facelift na sua oferta 125 e todas as motorizações
em conformidade com a norma Euro5.
A Brixton Motorcycles para 2021 conta em Portugal com 11 propostas, distribuídas por três cilindradas 125, 250 e 500 cc, todas já de acordo com a Euro. Este ano
a gama conta com várias novidades de cores e alguns ajustes estilísticos.
Com a obrigatória conversão mecânica da gama para obedecer aos critérios mais
restritos de emissões previstos na norma Euro5, a marca austríaca aproveitou para
introduzir alguns refinamentos no design dos modelos. Em destaque está a colocação de um logo 3D no depósito de combustível dos modelos 125 cc.
Além disso, a Cromwell 125 passa a contar com duas novas variantes de cor Timberwolf Grey e Charly Brown, em substituição das cores Sterling Grey e Royal
Blue. Já as variantes Backstage Black e Charly Brown, estarão equipadas com travagem ABS, enquanto que as variantes Timberwolf Grey e Moss Green, estarão
equipada com travagem CBS. Os restantes modelos, Crossfire 125 XS, Rayburn
125 , Felsberg 125 XC, Cromwell 250 e Felsberg 250, não sofrem alterações.

DR

A grande novidade da marca para a segunda parte do ano 2021 será o lançamento da Crossfire 125

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

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

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 PUMA HYBRID 125CV ANOS
AD-94-ME – 19.970 €
7 ANOS GARANTIA
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TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

05:59
06:30
10:00
13:00
14:22
15:52
17:30
19:08
19:54
19:59
21:01
21:43
22:44
23:45
00:45
01:45

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Os Nossos Dias
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
O Preço Certo
Direito de Antena
Telejornal
Sexta às 9
Joker
A Abóbada
Trovas Antigas, Saudade Louca
Eléctrico
Conan Osíris ao Vivo no Coliseu
dos Recreios
03:30 O Sábio

18:13
18:27
18:34
18:58
19:11
19:33
19:59
20:23
20:32
20:37
21:30
22:05
23:40
00:35
01:55
02:25
03:25
05:45

Vicky
Grizzy e os Lemingues
A Carrinha Mágica
Radar XS
O Meu Cavaleiro e Eu
Bell e Sebastião
Max & Maestro
Conta um Conto
Banda Zig Zag
Maravilhas da Unesco
Jornal 2
Uma Grande Despedida
O Buraco Negro de Tóquio
Ano Zero no Japão
Pasolini
Ultra Sessions
Sociedade Civil
Euronews
Lusitana Paixão

4

SIC

TVI

05:30
06:00
08:30
10:00
13:00
14:45
16:00
18:00
19:15
20:00
21:15
22:00
22:45
23:30
00:15
01:00

Camilo, o Presidente
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Júlia
Viver a Vida
Êta Mundo Bom!
Jornal da Noite
Amor, Amor
A Serra
Terra Brava
Tempo de Amar
Totalmente Demais
Investigação Criminal:
Los Angeles
02:00 Cinema
03:30 Carro do Ano

05:45
06:05
06:30
07:00
10:12
13:00
14:45
16:00
18:10
19:10
19:57
21:52
00:00
01:45
03:45

Os Batanetes
George, o Curioso
Diário da Manhã
Esta Manhã
Dois às 10
Jornal da Uma
A Única Mulher
Goucha
Big Brother - Duplo Impacto
Última Hora
Big Brother - Duplo Impacto
Diário
Jornal das 8
Bem Me Quer
Big Brother - Duplo Impacto
Extra
Jane Eyre (2011)
Doce Tentação

5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 – específicas; estômago. 2 - cortam;
soldado. 3 - ides; bagaceira. 4 - igual; galeria. 5 - ocultar;
enseada. 6 - mesmo; excepto; mea-lheiro. 7 - escolher;
murchos. 8 - concordar; bazófia. 9 - expulsar; enlace.
10 - lanígero; doutrinas. 11 - anilhas; majestoso.
VERTICAIS: 1 – prestadio; quadro. 2 - os; trabalhar. 3 ocorrer; palaciano. 4 - perfeito; cachaças. 5 - desgostosas;
zombar. 6 - nível.7 - abismo; falso. 8 - estafas; cachari.
9 - assexuados; até. 10 - estevas; não. 11 - mudos; remenda.

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Sudoku
3

2

7

4

labhilariolima@mail.telepac.pt

1
3

FARMÁCIAS
CABECEIRAS DE BASTO
MOUTINHO T. 253 662 247

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

BARCELOS
BARCELINHOS T. 253 831 245

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
CAMPANTE T. 253 481 272

PONTE DA BARCA
POPULAR T. 258 452 118

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216

FAFE
CUMEIRA T. 253 503 310

ARCOS DE VALDEVEZ
CENTRAL T. 258 515 173

PONTE DE LIMA
DONA TERESA T. 258 947 180

ESPOSENDE
MONTEIRO T. 253 961 258

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CALENDÁRIO T. 252 378 400

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

VIANA CASTELO
CENTRAL T. 258 822 527

GUIMARÃES
HÓRUS T. 253 517 144

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
PEREIRA & BARRETO T. 251 652 252

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

R. Custódio José Gomes Vilas Boas, 57

R. Conselheiro São Januário 95

R. 1.º de Dezembro, 62

PÓVOA DE LANHOSO
MISERICÓRDIA T. 253 635 800

Praça Eng. Armando Rodrigues, 272

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

Largo da Boavista

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

R. da Cumieira, 32

Av. de França, 1361

Largo do Toural, 26

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Praça Guilherme de Abreu, 61

R. Dr. Abílio Torres, 1168

R. Cerqueira Gomes, 66

R. da Corredoura, 50

Praça da República, 92

R. Conselheiro João Cunha, 45

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

7

6

9

2

3
3
8

2

4

4

4
7

Rua António José Pereira 66

R. do Sobral, 7

9

9

7

5
9

3

8

R. Manuel Espregueira 120

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

antenaminho.pt

106.0 FM
PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 – unicas; mala. 2 - toram; magal. 3 - is; bagaçada. 4 - par; ramal. 5 calar; sino. 6 - tal; sem; cos. 7 - amar; secos. 8 - betar; gas. 9 - eliminar; no 10 - lanar;
ritos. 11 - aros; solene. Verticais: 1 – util; tabela. 2 - nos; camelar. 3 - ir; palatino. 4 cabal; ramas. 5 - amaras; rir. 6 - res. 7 - mar; megaro. 8 - maças; caril. 9 - agamicos;
te. 10 - ladanos; non. 11 - alalos; cose.

Praça do Comércio, 47

5

5

AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124

7
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Lorena
19 anos
Olá meus amores
cheguei hoje,
sou a Lorena,
1,70 cms.
de altura de pura
gostosura.

964 131 762

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

Publicidade 31

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

ATENDO SÓ,
SOU ESSA
CAVALONA
EXCITANTE,
RABO BOM
DE ANAL
936182840

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

CABRITINHA
DE VOLTA
das 8 às 19 horas

918 595 077

NOVIDADE
3 AMIGAS

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

Ninfetinhas, simpáticas,
educadas, 24 horas.
Massagens variadas.
Lamaçães

9 18 30 39 45
*1 *3

916 241 690

Quarta 24/02/21

Insólitos

Expulsos de colégio católico
após se descobrir que mãe
vende fotos eróticas na web

Crystal Jackson, de 44 anos, vive na zona
norte da Califórnia, juntou-se ao site de
entretenimento para adultos Only Fans e,
sob o nome falso de Tiffany Poindexter,
rapidamente ganhou notoridade arrecadando cerca de 110 mil dólares por mês.
As mães dos alunos da onde estudam os
filhos de Crystal começaram a enviar pacotes

anónimos para o director da escola, bem
como para o bispo local, com as fotografias
partilhadas no site Only Fans.
Os três filhos da mulher acabaram por ser
expulsos da escola.
O marido Chris ajuda Crystal a tirar as
fotografias quando as crianças estão
ocupadas ou a dormir, e ela responde às
mensagens dos fãs no início da manhã.
Crystal pretende manter a sua página no site
Only Fans e irá enviar os seus filhos para uma
escola católica diferente.

Sorteio 16/2021

21 25 40 44 48
+8
Quinta 25/02/21

Sorteio 08/2021

NICOLE
Thorne

A instagramer
australiana
especializada em
desfilar em biquini
e lingerie partilha
mais mais um
conjunto íntimo,
que Nicole assume
que gosta como lhe
assenta.

05 896
240
3.º Prémio 71 733
4.º Prémio 44 609
Terminação 6
Série sorteada 3.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 77

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: 2 de Ouros, que
significa Dificuldade, Indolência.
Amor: Evite colocar o trabalho
acima de tudo e todos. Dê atenção
à família.
Saúde: Vigie a saúde. Alimente-se
bem e faça algum exercício.
Dinheiro: Período mais difícil.
Organize as tarefas.
Números da Sorte:
1, 4, 6, 17, 22, 29
Touro
Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Vai passar momentos
agradáveis junto da pessoa amada.
Saúde: Evite abusar dos doces.
Ajude a prevenir a diabetes.
Dinheiro: Bom período para fazer
uma poupança. Amealhar nunca é
de mais.
Números da Sorte:
1, 6, 11, 19, 22, 30
Gémeos
Carta do Dia: 4 de Paus, que
significa Ocasião Inesperada,
Amizade.
Amor: Pode reencontrar um amigo.
Juntos recordarão bons momentos.
Saúde: Para atenuar as olheiras
reforce o consumo soja.
Dinheiro: No trabalho evite dar
ouvidos a terceiros. Confie mais em
si.
Números da Sorte:
7, 15, 21, 27, 45, 48
Caranguejo
Carta do Dia: 6 de Espadas, que
significa Viagem Inesperada.
Amor: Seja mais atenciosa com as
pessoas que ama.
Saúde: Faça natação para eliminar
dores nas costas.
Dinheiro: Momento favorável para
colocar em marcha um projeto.
Poderá ter de fazer uma viagem.
Números da Sorte:
9, 12, 24, 31, 38, 45
Leão
Carta do Dia: Valete de Copas, que
significa Lealdade, Reflexão.
Amor: É altura de repensar a sua
relação. Pense se é mesmo feliz.
Saúde: Evite gastar energia com
coisas que a entristecem. Seja
positiva.
Dinheiro: O dia é propício à
reflexão. Pode tomar uma decisão
importante.
Números da Sorte:
4, 7, 12, 15, 38, 46
Virgem
Carta do Dia: Os Enamorados, que
significa Escolha.
Amor: Ofereça um presente ao seu
amor. Uma surpresa sabe sempre
bem.
Saúde: Hidrate-se bebendo chá.
Dinheiro: Pense bem antes de dizer
sim a tudo. Veja se consegue dar
conta de tanto trabalho.
Números da Sorte:
1, 5, 12, 16, 37, 46

Balança
Carta do Dia: A Papisa, que
significa Estabilidade, Estudo e
Mistério.
Amor: Uma discussão poderá
abalar a sua paz. Procure
entender-se com o seu par.
Saúde: Se lhe custa beber água,
tome chá. O importante é que
hidrate o organismo.
Dinheiro: Pode colocar em marcha
um projeto importante.
A estabilidade está perto.
Números da Sorte:
3, 5, 10, 24, 32, 47
Escorpião
Carta do Dia: Cavaleiro de Copas,
que significa Proposta Vantajosa.
Amor: As suas emoções estão ao
rubro. Encha a sua cara-metade de
mimos.
Saúde: Dê especial atenção aos
dentes. Coma mais maças e
amêndoas.
Dinheiro: Irá vencer provas difíceis.
Poderá até receber uma nova
propostas.
Números da Sorte:
12, 18, 23, 27, 36, 42
Sagitário
Carta do Dia: 3 de Ouros, que
significa Poder.
Amor: Terá força para dar ânimo à
sua cara-metade que hoje pode
estar mais em baixo.
Saúde: Para purificar o fígado tome
sumo de agrião e couve.
Dinheiro: Encha-se de força de
vontade e leve as iniciativas avante.
Números da Sorte:
9, 14, 20, 33, 39, 49
Capricórnio
Carta do Dia: O Diabo, que significa
Energias Negativas.
Amor: Terá força para dar ânimo à
sua cara-metade que hoje pode
estar mais em baixo.
Saúde: Para purificar o fígado tome
sumo de agrião e couve.
Dinheiro: Encha-se de força de
vontade e leve as iniciativas avante.
Números da Sorte:
9, 14, 20, 33, 39, 49
Aquário
Carta do Dia: 7 de Espadas, que
significa Novos Planos,
Interferências.
Amor: Confie no seu par. Uma
relação saudável só se consegue
com confiança.
Saúde: Para prevenir a osteoporose
coma maçãs.
Dinheiro: Um colega poderá tentar
interferir no seu trabalho.
Proteja-se.
Números da Sorte:
7, 9, 13, 32, 37, 41
Peixes
Carta do Dia: 2 de Espadas, que
significa Falsidade.
Amor: Aja com prudência. O amor
exige trabalho e empenho.
Saúde: Seja otimista. A vida leva-se
melhor assim.
Dinheiro: Esforce-se por cumprir as
tarefas que lhe destinaram.
Números da Sorte:
9, 14, 18, 23, 27, 36

Publicidade

C
m

TUDO PARA TALHOS
E SUPERMERCADOS
PRODUTOS
E CONSUMÍVEIS

BALANÇA
EQUA 7000

Rua Padre Manuel Joaquim Rebelo, n.º 1
4705-578 Priscos - Braga
Tel./Fax 253 056 989 - Tlm. 912 662 905

www.amembalagens.pt

Recuperação de ponte medieval
à espera de parecer da DRCN

Farmacêutico
absolvido após
retirada de queixa

A Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCN) anunciou que está
a analisar o estado de conservação da ponte medieval de Soeiro,
em Guimarães, para definir a melhor forma de restauro e reforço da
estrutura. A DRCN sublinha que não lhe compete executar as obras,
porque a ponte não está classificada. “À DRCN apenas foi pedido
pela Câmara de Guimarães, recentemente, apoio técnico para
a elaboração de projecto/caderno de encargos”, acrescenta.

O Tribunal de Braga absolveu um
farmacêutico de Amares que estava
acusado pelo Ministério Público de
violência doméstica e violação, com
base na desistência da queixa por
parte da vítima, ex-namorada do
arguido. Este crime caiu automaticamente com a desistência da
queixa por parte da alegada vítima.

Guimarães

Obras em igreja românica
em concurso em Março

Braga

A Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) anunciou que em
Março deverá ser lançado o concurso para as obras de conservação
e reforço estrutural da igreja românica de Serzedelo, em Guimarães.

Homem ameaçou
dono de loja com
seringa e foi detido

Fafe

GNR apreendeu
milhares de artigos
contrafeitos

AA GNR anunciou a apreensão
de 125.560 artigos contrafeitos,
avaliados em 346.680 euros, que
se encontravam num veículo
pesado intercetado pela autoridade
policial em Fafe. Em comunicado,
a fonte policial indicou que a acção
decorreu no âmbito de uma
fiscalização rodoviária.

Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Guimarães

Braga

A PSP deteve um homem de 36
anos que furtou artigos de um
estabelecimento comercial em
Braga e ameaçou o proprietário
com uma seringa. Em comunicado,
a PSP refere que o caso aconteceu
na tarde de quarta-feira, quando o
suspeito passou na caixa registadora do estabelecimento comercial
com artigos que havia furtado.
O proprietário abordou-o e o
suspeito ameaçou-o com uma
seringa.
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Vizela

Apoios a comerciantes

Declaração feita a partir de Belém

Marcelo pede que se estude e prepare
desconfinamento sem repetir erros

A Câmara de Vizela anunciou que vai apoiar financeiramente
o comércio local na aquisição de toldos, medida tomada
em articulação com a associação representativa do sector.
Publicidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu que se estude e prepare
com tempo o futuro desconfinamento, escolhendo sem precipitações o momento
de desconfinar, para não repetir erros.
Numa declaração ao país, a partir do Palácio de Belém, em Lisboa, em Lisboa, Marcelo
Rebelo de Sousa alertou que “nunca se pode dizer que não há recaída ou recuo”
na propagação da Covid-19 em Portugal e que “os números sobem sempre mais
depressa do que descem”.

Esposende

Mia Couto vence edição de 2021 do
Prémio Literário Manuel de Boaventura
O escritor moçambicano Mia Couto, com o romance ‘O Mapeador de Ausências’, foi o
vencedor da edição de 2021 do Prémio Literário Manuel de Boaventura, promovido
pela câmara de Esposende.
Não sendo o galardão atribuído por unanimidade, o júri entendeu revelar a posição do
professor Pedro Eiras, que votou na obra ‘As Telefones’, de Djaimilia Pereira de Almeida,
pela “criativa exploração da sensibilidade de duas mulheres, mãe e filha, afastadas pela
distância e unidas pela mais densa intimidade”.
Nesta edição, apresentaram-se a concurso 104 obras provenientes de vários países
de língua portuguesa.

Publicidade

CUMPRIMOS TODAS AS REGRAS DE SEGURANÇA
PARA O SEU BEM ESTAR E CONFORTO.

LOMAR - BRAGA
JUNTOS PELO MELHOR E MAIS BARATO

PORQUE A SEGURANÇA DOS NOSSOS CLIENTES
E COLABORADORES É A NOSSA MAIOR PREOCUPAÇÃO

#JUNTOS PELO MELHOR

