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FRANCISCO MOTA PRIMEIRO PLANO PRESIDENTE DA JUVENTUDE POPULAR

“TENHO CONDIÇÕES
PARA SER VEREADOR”
Lídia Dias indisponível para
novo mandato em Braga

“É o momento para o CDS
renovar os seus quadros”

Págs. 3 a 5

VIANA DO CASTELO
BRAGA
GUIMARÃES
PORTO
LISBOA
PARIS
casapeixoto.pt
Casa.Peixoto/

O primeiro
EOMEGRěKĂECkiO

FGDGMGSěCR


CNKMCĚ
67€
7€
0,67

Unid.

POUPE BEM
VIVA MELHOR

SABIA QUE A QUALIDADE DO AR DAS CASAS
ESTÁ DIRETAMENTE RELACIONADA COM
A NOSSA SAÚDE?

Instalar um sistema de ventilação mecânica controlada (VMC) garante excelentes níveis
de oxigénio e controlo das concentrações de CO2, evitando o aumento da humidade e o
aparecimento e proliferação de ácaros. Aconselhe-se com a nossa equipa!
T.: +351 258 359 800 | info@casapeixoto.pt | www.casapeixoto.pt
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TAKE AWAY
JÁ SABE O QUE VAI ALMOÇAR HOJE?
Deixamos-lhe algumas sugestões, onde poderá encontrar
a sua refeição preferida, sem sair de casa.

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

TAKE
AWAY

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

www.soaresdosleitoes.com

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

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

TAKE
AWAY

Terça a Sábado, das 18h às 21h

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

Entrevista
FRANCISCO MOTA, de saída da

liderança da Juventude Popular,
justifica o abaixo-assinado posto a
circular reclamando a sua inclusão
em lugar elegível na lista da
coligação ‘Juntos por Braga’ às
próximas eleições autárquicas.
A iniciativa foi considerada “ridícula”
pelo presidente da comissão política
concelhia e também vereador, Altino
Bessa, mas o seu ex-adjunto entende
que a crítica foi dita num momento
de maior “pressão” ou “histeria”.
Ao Correio do Minho e à rádio Antena
Minho, Francisco Mota garante que
tem o apoio do presidente do CDS
e da “sociedade civil”.

TENHO CONDIÇÕES
PARA SER VEREADOR

| José Paulo SilvaI |

P - Viu-se envolvido numa polémica a
propósito de uma petição que sugere o
seu nome para lugar elegível na futura
lista da coligação ‘Juntos por Braga’
nas próximas eleições autárquicas. Foi
iniciativa sua?
R - Há cerca de um ano, quando assumi a
liderança da Juventude Popular (JP), uma
das questões que me colocaram foi sobre
a minha posição no projecto político da
coligação ‘Juntos por Braga’, face aos lugares a ocupar pelo CDS. Estávamos à
porta do congresso do partido e uma das
razões para eu ser excluído de adjunto na
Câmara Municipal de Braga foi ter apoiado um candidato diferente do que apoiou
o vereador Altino Bessa. No rescaldo desse congresso, após Francisco Rodrigues
dos Santos ter ganho a liderança do partido, eu disse, nestes microfones da Antena
Minho, que os meus candidatos do CDS
para vereadores no último mandato de Ricardo Rio como presidente da Câmara
Municipal de Braga eram Altino Bessa e
Lídia Dias. Na minha opinião, estes dois
dirigentes do CDS deveriam continuar a
exercer as funções e estarem dedicados
ao projecto da coligação ‘Juntos por Braga’. Neste momento, o que alguns estão a
tentar fazer crer é que há um assalto ao
poder, um assalto aos lugares do CDS, o
que não é verdade.
P - Foi o terceiro candidato indicado
pelo CDS nas eleições de 2013 e 2017.
Reafirma o apoio a Altino Bessa e Lídia
Dias nas duas primeiras posições?

ROSA SANOTS

R - Sempre foi assim.
P - Como é que explica a recolha de
apoios a seu favor?
R - A vereadora Lídia Dias fez saber, a
mim e a outros dirigentes e autarcas, que
não estava disponível para continuar nas
listas do partido por questões profissionais.
P - Podemos deduzir que o relacionamento político dela com Altino Bessa
não será o melhor...
R - Lídia Dias, para além de vereadora, é
membro executiva da comissão política
nacional do CDS e nunca se demitiu das
suas funções. É uma democrata cristã de
referência no seio autárquico. Tenho muito orgulho no seu trabalho.
As pessoas não estão disponíveis para estas tricas internas dentro dos partidos políticos. O que os portugueses e, concretamente, os bracarenses precisam é de
respostas concretas para os seus problemas do dia-a-dia. A população está a bra-

ços com uma crise pandémica e com
aquilo que será um crise económica, e veremos se não se ir tornar numa crise soberana, obrigando Portugal a recorrer novamente à ajuda externa.
P - Mas convirá esclarecer a questão da
petição.
R - Eu fui interpelado por autarcas, dirigentes do partido, pessoas da sociedade
civil, empresários, que após esta notícia
( n.r. indisponibilidade de Lídia Dias), rodar nos corredores do poder, desafiaram-me, dizendo que eu é que deveria assumir a candidatura do CDS, substituindo a
vereadora Lídia Dias. Mobilizou-se um
grupo de pessoas para a recolha de assinaturas de apoio à minha candidatura. Sei
da recolha destas assinaturas desde a primeira hora, porque as pessoas vieram ter
comigo. Há o reconhecimento do meu
trabalho ao longo de mais de14 anos no
concelho. Eu sou de Braga e fiz sempre
política em Braga. Eu não quero ser um
dirigente político ou um autarca imposto

por Lisboa. Sinto que tenho um reconhecimento na rua, dos autarcas, das associações.
P - Mas esta iniciativa não pode ser vista com uma pressão sobre os órgãos locais do partido?
R - Fui candidato a deputado municipal
nas eleições autárquicas de 2009, ainda
nem Lídia Dias nem Altino Bessa faziam
parte das listas a qualquer órgão autárquico. Em 2013 e 2017 fui candidato a vereador. Desempenhei o cargo de adjunto
da vereação e estive sempre ao lado de
Ricardo Rio. Face a estas circunstâncias,
os bracarenses perguntariam porque é que
Francisco Mota não apoiaria Ricardo Rio
em 2021 e não poderia ir nas listas de
‘Juntos por Braga’? Sendo Lídia Dias a
número dois e eu o número três do CDS,
penso que haverá vontade da sociedade
para que isso aconteça. Sempre disse às
pessoas que a recolha de assinaturas não é
contra ninguém, é um sinal claro que se
quer dar de serviço à cidade.
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É o momento
para o CDS
renovar
os seus quadros
P - Altino Bessa considerou essa recolha de assinaturas ‘ridícula’. Neste
quadro de relacionamento, não será difícil compreender que Altino Bessa seja
o número um do CDS e o Francisco
Mota o número dois?
R - Quero acreditar que essa expressão
foi dita num momento de maior pressão.
Até porque é estranha. Em 2015, o vereador Altino Bessa também recolheu assinaturas - eu fui um dos patrocinadores para ser candidato a deputado. Não se
compreende que agora seja ridículo. O
nosso regulamento autárquico dá indicação para uma confirmação dos candidatos
pela comissão política nacional em concelhos com mais de 180 mil habitantes.
Em 2017, eu e mais dirigentes de Braga
fomos fazer pressão junto de Assunção
Cristas para que Altino Bessa e Lídia Dias
fossem recandidatos à Câmara Municipal.
O tempo passa mas a coerência convém
mantê-la. Revejo-me no trabalho dos nossos vereadores e em particular de Altino
Bessa. Trabalhei com Altino Bessa nos
últimos seis anos, reconheço-lhe esse mérito e determinação, mas no dia em que
entrar na Câmara Municipal os meus problemas pessoais ficam cá fora.
P - Caso o seu nome não seja indicado
pela ‘concelhia’ de Braga, acha que
tem condições para reivindicar o lugar
de número dois do CDS na lista da coligação ‘Juntos por Braga’?
R - Acho que as pessoas têm noção do
que está a acontecer em Braga neste momento, tanto os dirigentes locais, distritais e nacionais. Há uma vontade massiva
da sociedade civil de perceber que este é
o momento para o CDS renovar os seus
quadros e a sua representação na gestão
municipal. Sempre fui uma voz activa e
uma ponte dialogante com os presidentes
de Junta de Freguesia, independentemente dos partidos políticos. Conheço o meu
concelho muito bem. Vim do povo e represento o povo. Sempre disse que a ambição não pode ser recriminada e que

sempre quis servir a minha terra ao mais
alto nível. Tenho as condições para concretizar o sonho de chegar a vereador.
Nunca o escondi. A minha grande paixão
é Braga.
P - Não pondo em causa a sua ambição,
se os órgãos locais do CDS não o quiserem...
R - Um partido não é um presidente, não
é uma direcção, não é uma sede. Nas últimas eleições para delegados ao congresso
nacional houve uma divisão 50/50. O vereador Altino Bessa foi a eleições internas
sozinho e teve oportunidade de unir o partido. Estou aqui a dar um sinal claro de
que sou um instrumento que o partido e a
cidade podem utilizar. Uma coisa é certa:
eu não vou patrocinar a fragilização do
CDS, porque isso significa menos esperança e mais estagnação para os bracarenses.
P - E se não for escolhido?
R - Ninguém é unânime. Fui candidato
com Ricardo Rio em 2009, 2013 e 2017.
Numa tomada de posse da JP, em 2014,
na freguesia de Cunha, ele disse que se
era presidente de Câmara muito o devia à
JP. Foi notícia. Em 2016, num Conselho
Nacional da JP em Braga, o presidente da
Câmara, de uma forma aberta, disse: “A
JP é a minha casa”. Esta relação institucional entre o presidente da Câmara e o
Francisco Mota, que muitos procuram
fragilizar, argumentando que é uma das
razões para que eu não possa ser candidato é estranha e nenhum bracarense a compra. Dentro da organização interna do
CDS, para além da concelhia, vai ter de se
ouvir a distrital e a comissão política nacional.
P - Está a dizer que se houver um
chumbo do seu nome nos órgãos concelhios, a situação pode ser revertida?
R - Não é um chumbo. Como disse, há
quatro anos a ‘concelhia’ não queria Altino Bessa e Lídia Dias. Acha que foi um

lll

“Em 2015, o vereador Altino
Bessa também recolheu
assinaturas para ser
candidato a deputado. Não
se compreende que agora
seja ridículo.”
erro? Eu não acho. Fizeram um trabalho
extraordinário. Neste momento há uma
vontade do presidente do partido para que
eu seja candidato, há uma vontade explícita de autarcas e da sociedade civil para
que eu seja vereador e vai havendo um
desconforto pessoal, que não é político,
de quem não consegue dividir as duas
águas. Comigo não contarão para dividir.
Quero acreditar que foram momentos de

uma maior histeria que levaram a certas
afirmações.
P - O facto de a vereadora Lídia Dias
não se recandidatar e a circunstância
de o CDS, em termos nacionais, não estar a passar por um bom momento, não
fragiliza o partido na renovação da coligação ‘Juntos por Braga’?
R - Não fragiliza absolutamente nada. As
circunstâncias nacionais nunca fragilizaram as questões locais. Ninguém coloca
em causa o trabalho extraordinário que o
CDS, e particularmente a JP, tem no território. O PSD, nosso parceiro de coligação, tem certamente consciência disso.
P - O CDS deve manter o peso relativo
na coligação ‘Juntos por Braga’?
R - O acordo autárquico, na minha opinião, está muito bem estabelecido, trouxe
ganhos muito grandes para o concelho.
Não haverá dúvidas sobre isso.
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Francisco Mota

§Perfil
FRANCISCO MOTA é natural da
freguesia de Maximinos, Braga.
Licenciado em História, foi dirigente
da Federação Académica do Porto e
presidente da Associação de
Estudantes da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto. Foi presidente
da Juventude Popular de Braga e,
entre 2009 e 2013, eleito na
Assembleia Municipal de Braga. Nos
dois últimos mandatos autárquicos
foi adjunto do vereador Altino Bessa
na Câmara Municipal de Braga. Faz
parte da comissão política nacional
do CDS/PP desde o último congresso
do partido.

P - Por que é que deve haver essa excepcionalidade da actividade política
numa situação destas?
R - Não é excepcionalidade política. É
verdade que os políticos não devem dar
sinais contraditórios. Em Novembro, os
casos de covid-19 estavam a crescer extraordinariamente e daí suspendermos o
nosso Congresso. Face às circunstâncias
actuais, a JP arrisca-se a fazer um congresso online com menos casos de infecção de quando fizemos a nossa escola de
quadros em Setembro.

ROSA SANTOS

P - Dentro de dias, haverá um Congresso da JP, que chegou a ser anunciado
para Novembro do ano passado. O congresso vai ser online. Não é muito adepto deste formato para iniciativas políticas. O facto de não ter podido realizar
o congresso em Braga foi também uma
desilusão para si?
R - Eu nunca fui adepto das soluções digitais porque a política não está suspensa.
P - Mas esteve contra a realização da
Festa do Avante.
R - A Festa do Avante não era simplesmente uma actividade política. O que foi
inaceitável é que, numa altura em que o
Estado proibia as actividades culturais, os
festivais de Verão, as romarias seculares,
fosse permitido a uns o que não foi permitido a outros. Actividade política sim. Fomos a primeira organização política a desonfinar.

lll

O CDS precisa de paz
interna. Daqui em diante, o
CDS tem tudo para poder
conduzir uma nova
esperança. Quanto ao meu
futuro, sou dirigente
nacional do meu partido,
tenho procurado dar o meu
contributo permanente e
serei, de uma forma livre e
desprendida, um elemento
ao serviço do meu partido.

P - Então, porque é que não conseguiu
impôr a ideia do congresso presencial?
R - O presidente da JP não impõe nada.
Há uma comissão organizadora e eu temnho de respeitar a vontade da maioria.
Assumi a liderança da JP e logo a seguir
temos uma crise pandémica. Sempre afirmei que este momento difícil exige humildade e transparência por parte das entidades públicas. Nesse sentido, era
patriótico que a oposição fizesse o seu
trabalho de acompanhar, fiscalizar e questionar e o Governo o de responder à dinâmica evolutiva de uma situação que ninguém conhecia.
P - Mas o Francisco Mota, ao longo
destes meses, nunca teve uma atitude
muito colaborativa com o Governo.
R - Bem pelo contrário. Logo no início
apresentámos um conjunto de medidas
que nos pareciam fundamentais, desde lologo a coordenação do Serviço Nacional
de Saúde com o sector privado para garantir que ninguém ficaria para trás. Só no
último ano ficaram para trás 200 milhões
de consultas.
P - Mas isso não seria inevitável?
R - As circunstâncias são difíceis, mas
havendo capacidade de resposta, isso podia não ter acontecido. Um Governo que
não dialoga com o sector privado por
questões ideológicas é um Governo que

está a prestar um mau serviço. O sector
privado tem capacidade para dar resposta
aos doentes não covid. Morreram em Portugal milhares de pessoas, idosos abandonados por falta de resposta.
Propus desde a primeira hora que as Forças Armadas, pela sua capacidade logística e por ter recursos humanos e técnicos,
deveriam estar na liderança do combate à
pandemia. Foram necessários erros após
erros e entrar na trapalhada da vacinação
com falta de planeamento e negociatas
para colocarmos as Forças Armadas na liderança deste processo.
É inaceitável, passado mais de um ano,
que façamos a gestão da pandemia de vaga em vaga. A questão que os portugueses
nunca colocam em cima da mesa é a razão pela qual chegámos aos números da
pandemia. Eu apanhei a covid-19. Estão a
contactar as pessoas seis dias depois de
estarem infectadas, quando se sabe que há
duas ferramentas fundamentais para combater a pandemia: os testes e o controlo
das cadeias de transmissão. Continuam a
ser médicos e enfermeiros a fazer esses
questionários, quando poderia ser eu ou
qualquer administrativo público a fazê-lo.
Foi-nos prometido que nas escolas haveria testagem massiva e esses testes não
existem. Foi-nos prometido que, caso
houvesse necessidade de confinar, não
haveria problemas e que, em Setembro,
todos os alunos teriam um computador
para garantir equidade na educação.
Estas não questões políticas, são questões
de competência, mas este Governo não
foi constituído para gerir um país mas para agradar à geringonça e à extrema esquerda. Por isso é que tem um peso ideológico tremendo.
P - Já falou muito da política autárquicas, mas tem ambições políticas em termos nacionais?
R - Não podemos viver resignados e temos de fazer das dificuldades oportunidades para crescer. No último Conselho Nacional do CDS percebeu-se que nós
temos uma oportunidade de crescimento.
Temos a missão de ser a verdadeira voz
da direita popular e social.
P - Aparentemente, não é isso que está a
acontecer.
R - O CDS precisa de paz interna. Daqui
em diante o CDS tem tudo para poder
conduzir uma nova esperança. Quanto ao
meu futuro, sou dirigente nacional do
meu partido, tenho procurado dar o meu
contributo permanente e serei, de uma
forma livre e desprendida, um elemento
ao serviço do meu partido e do meu país.
O foco maior será na minha cidade. Espero dar o meu contributo para uma vitória
nas eleições autárquicas de Outubro próximo.
P - Está mais entusiasmado com a política local, apesar de tudo?
R - Nunca o escondi: a minha paixão é
Braga.
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Embalagens de plástico ‘tornam-se’ donativos
ATÉ 15 DE SETEMBRO as embalagens de bebidas em plástico colocadas nas máquinas de recolha automática instaladas em
grandes superfícies vão reverter em donativos para instituições de apoio social. Três das contempladas são do Minho.
AMBIENTE

| Marlene Cerqueira |

Três instituições minhotas foram
eleitas pelos consumidores, através de votação online, para receber donativos do projecto
‘Quando do Velho se Faz Novo,
Todos Ganham. Ganha o Planeta’. São elas a Delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa, a AMAR 21 - Associação de
Apoio à Trissomia 21 e Outras
Perturbações do Neurodesenvolvimento (Barcelos) e o CENSO
- Centro Social, Cultural e Recreativo de Messegães (Monção).
O projecto-piloto ‘Quando do
Velho se Faz Novo, todos ganham. Ganha o Planeta!’, financiado a 100% pelo Fundo Ambiental do Ministério do
Ambiente e da Acção Climática,
foi implementado em Março de
2020.
Em 11 meses, foram entregues
mais de 12 milhões de embalagens de bebidas em plástico nas
23 máquinas de recolha automática instaladas em grandes superfícies comerciais, para serem
recicladas e darem origem a novas garrafas.
Com uma média de 39.000 embalagens devolvidas por dia, das
quais 66% tinham capacidade
acima dos 0,5 litros, foram recolhidas cerca de 350 toneladas de
plástico PET (Politereftalato de
Etileno) para reciclagem.
Os prémios dados em talão para serem utilizados em compras
atingiram os 500.000 euros, enquanto que o valor de donativos

DR

Projecto é financiado pelo Fundo Ambiental no montante de 1,655 milhões de euros

nas 23 máquinas foi de 10.00 euros.
“No momento em que estão
atingidos os objectivos ambientais deste projecto-piloto, a vertente social ganha um novo protagonismo com o projecto a
entrar numa fase exclusiva para
donativos às 23 instituições seleccionadas, uma por cada máquina instalada de Norte a Sul
do país”, refere o Ministério do
Ambiente e Acção Climática,
em nota à imprensa.
Assim, a partir de agora, as
garrafas de plástico depositadas
nas máquinas instaladas no Minho Center/Continente, E.Le-

lll
Embalagens recolhidas
no âmbito do projecto
‘Quando do Velho se Faz
Novo, Todos Ganham. Ganha
o Planeta’ vão reverter em
donativos para projectos
sociais. Em Braga, a
instituição contemplada
é a Delegação da Cruz
Vermelha Portuguesa.
clerc Barcelos e Continente de
Monção, revertem exclusivamente em donativos a atribuir às

três referidas instituições sociais, respectivamente.
Os donativos para a Cruz Vermelha de Braga destinam-se a
apoiar o desenvolvimento de
uma estratégia de comunicação
e de materiais de suporte para
promover acções que visam incentivar colaboradores e voluntários a adoptar comportamentos
responsáveis e sustentáveis.
Já a AMAR 21 destina os seus
donativos ao desenvolvimento
de ateliers: cozinha, pastelaria,
trabalho artístico com métodos
de criação de caixas artesanais e
pintura, lavandaria, costura e hotelaria, por forma a trabalhar a

integração profissional de jovens com deficiência.
Finalmente, o CENSO vai canalizar os seus donativos para o
poio à disponibilização domiciliária de baús itinerantes, compostos por material didáctico
com propostas de actividades
personalizadas, para minimizar
riscos do isolamento de idosos
através de rotinas de actividades
cognitivas e de motricidade.
O Ministério realça que com
esta vertente social, o projecto
cumpre assim outra das suas dimensões: a responsabilidade social associada à consciência ambiental.
Com o plástico recolhido nas
máquinas, instaladas em grandes
superfícies comerciais, serão
produzidos materiais reciclados
de elevada qualidade para a incorporação em novas garrafas de
bebidas, promovendo assim a
sustentabilidade ambiental através de uma economia mais circular.
A mesma fonte destaca que este projecto-piloto permite a
aquisição de experiência para a
definição e operacionalização do
futuro sistema de depósito de
embalagens de bebidas em plástico, vidro, metais ferrosos e alumínio.
A gestão do projecto é de um
consórcio composto pela Associação Águas Minerais e de Nascente de Portugal, Associação
Portuguesa das Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas (PROBEB) e Associação Portuguesa
de Empresas de Distribuição
(APED).
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É preciso
rentabilizar
recursos do mar
EURODEPUTADA Isabel Estrada Carvalhais
apelou ainda para o aproveitamento
de excedentes para fins solidários.

§destaques
Grupo Parlamentar do PSD

União de Sindicatos do Distrito

O Grupo Parlamentar do PSD aprovou, por unanimidade,
um ‘Voto de Saudação’, na Assembleia da República, pelo
prémio ‘European Best Destination 2021’, conquistado
pela cidade bracarense. Este voto foi subscrito por todos
os deputados do PSD, eleitos pelo distrito de Braga, e
apresentado pelo deputado Firmino Marques, na 12.ª Comissão de Cultura e Comunicação.
“A conquista do primeiro lugar é uma honra para Portugal e expressa a forma de ser e de acolher das pessoas e
da região, de todas as instituições, da sua história, património e espiritualidade, tornando apetecível o seu conhecimento e visita”, lê-se no documento. “Braga revela
deste modo, e nos tempos difíceis que atravessamos, o
sentimento de esperança para a cidade, para a região e
para Portugal, de rapidamente voltarmos a acolher todos
quantos nos desejam visitar e conhecer”, afirma-se.

A União dos Sindicatos do Distrito de Braga/CGTP-IN, realizou, anteontem, uma iniciativa pública inserida na Acção Nacional de Luta promovida pela CGTP, sob o lema
‘Salário, Emprego, Direitos’, no Largo do Toural, em Guimarães. O encontro contou com a presença e intervenções do coordenador da União dos Sindicatos do Distrito
de Braga/CGTP-IN e de representantes sindicais.
As intervenções dos representantes sindicais transmitiram os problemas e necessidades sentidos pelos trabalhadores do distrito como os baixos salários, as normas
gravosas do código de trabalho, a desregulação dos horários de trabalho, a necessidade do aumento do Salário
Mínimo Nacional para 850 euro, o ataque ao direito de
conciliação entre a vida laboral e familiar/social, a precariedade, e a falta de resposta das entidades competentes,
entre outras.

Aprovado ‘voto de saudação’
pela conquista de Braga

Salário, emprego e direitos dão
mote a Acção Nacional de Luta

Publicidade

DR

Eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais

PARLAMENTO EUROPEU
| Redacção |

Com o objectivo de optimizar a
rentabilização dos recursos marinhos, a eurodeputada Isabel
Estrada Carvalhais deixou esta
semana um conjunto de questões
na reunião da Comissão das Pescas do Parlamento Europeu.
Aproveitando a presença e partilha de informações da directora
geral da DG MARE, Charlina
Vitcheva, a deputada portuguesa
dirigiu-se a esta responsável
abordando a importância dos
produtos das pescas para a alimentação. Enfatizando a relevância do consumo de pescado,
nomeadamente para uma alimentação saudável, Isabel Carvalhais deixou recomendações
para a campanha recentemente
lançada pela Comissão Europeia, Taste The Ocean (Saboreie
o Oceano).
“A verdade é que até agora esta
campanha tem passado despercebida para a maioria dos europeus”, considerou, pelo que “é
importante perceber de que for-

ma a Comissão Europeia e a
DG MARE poderão impulsionar
a campanha”.
Para além de maior visibilidade a eurodeputada considera ser
necessário que a iniciativa tenha
o efeito pretendido e “leve os
europeus a consumir mais pescado capturado de forma sustentável e diversificar as espécies
consumidas”, contribuindo assim também para os objectivos
da estratégia do prado ao prato.
Para além de realçar a necessidade de dar maior atenção ao papel dos produtos das pescas e da
aquacultura na efectivação do
Pacto Ecológico Europeu, Isabel
Estrada Carvalhais questionou
ainda a directora geral sobre a
intenção de olhar para as obrigações de desembarque. Esta questão foi ao encontro da necessidade de combater o desperdício e
“encontrar forma de as capturas
que os pescadores não consigam
evitar, poderem ser utilizadas
para alimentação humana, nomeadamente em instituições de
solidariedade social e bancos
alimentares”.
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Crespos e Pousada

COVID-19

802,773

MORTES

16,243 (+58)

RECUPERADOS

Casos Confirmados

ESPAÇO sofre de infiltrações e painéis de bronze foram vandalizados.
Bloco de Esquerda perguntou ao Governo se tem conhecimento da situação.

714,493 (+2,780)

PORTUGAL

CASOS ACTIVOS
72,037 (-1,811)

+ 1,027 NOVOS CASOS

Portugal
Fafe com 10 balcões
nas freguesias para
serviços de saúde
à distância

325808
NORTE

O concelho de Fafe dispõe de 10
‘Balcões SNS 24’ que vão permitir realizar, nas sedes de juntas
de freguesia, serviços de saúde à
distância, por meios tecnológicos.
Segundo a autarquia, "a instalação deste serviço teve em consideração a inexistência de unidades de saúde nas proximidades,
bem como a identificação de
condições físicas e humanas nas
respetivas juntas de freguesia".

114720
CENTRO

303741

LISBOA
E VALE DO TEJO

28381
ALENTEJO

20043
ALGARVE

ROSA SANTOS

Deputada Alexandra Vieira, com José Ribeiro (à direita) e Jorge Vilela, do Bloco de Esquerda, junto a um dos painéis do estádio

BLOCO DE ESQUERDA

6350

| Miguel Viana |

3730

MADEIRA

AÇORES

* dados
da DGS

113,803,647

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

2,524,218

89,394,324

+ 264,298 NOVOS CASOS
CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
RÚSSIA
REINO UNIDO

BE denunciou mau estado
do Estádio 1.º de Maio

29,088,510
11,079,094
10,393,886
4,223,186
4,163,085

MORTES

ACTIVOS

521,673 9,105,840
156,970 160,985
251,661 818,529
85,304 354,496
122,415 1,261,501

Mundo
Reino Unido regista 345 mortos

CRÍTICOS

15,861
8,944
8,318
2,300
2,047

O Reino Unido registou 345 mortes e 8.523 novos casos de covid-19 nas
últimas 24 horas, de acordo com dados publicados pelo Governo britânico,
que mostram que a transmissão do vírus continua a diminuir. Na quintafeira tinham sido notificadas 323 mortes e 9.985 casos, mas a média dos
últimos sete dias é de 357 mortes e 9.688 infecções. No total, morreram
no Reino Unido 122.415 pessoas entre 4.163.085 casos de contágio.

A deputada do Bloco de Esquerda (BE) na Assembleia da República Alexandra Vieira, denunciou ontem o mau estado de
conservação em que se encontra
o Estádio 1.º de Maio. Num encontro com os jornalistas à porta
do estádio, Alexandra Vieira
apontou o estado em que se encontram os dois painéis da fachada como exemplo da deterioração de toda a estrutura desportiva.
“Estes painéis de bronze são
bastante valiosos, porque são do
escultor Barata Feio e necessitam de obra urgente de reabilitação”, indicou a deputada bloquista.
O estádio apresenta ainda infiltrações nas salas existentes debaixo das bancadas, especialmente na ala nascente.
Apesar de ser propriedade da
Câmara Municipal de Braga, o
mau estado de conservação do
Estádio 1.º de Maio motivou
uma pergunta do BE ao Ministério da Cultura, através da Assembleia da República.

“O que nós perguntamos é se o
ministério tem conhecimento do
avançado estado de degradação
do estádio, que é considerado
património municipal, e se tem
algum mecanismo, de forma a
que a Câmara Municipal fique
sensibilizada para esta questão e
proceda às obras de reabilitação
que são necessárias”, afirmou
Alexandra Vieira.
A deputada lembrou que aquela estrutura deixou de ter qualquer obra desde que foi inaugurado o Estádio Municipal, em
2004.
A intervenção prioritária, no
entender do BE, deve ser feita

lll
“A questão mais urgente
é a infiltração das águas,
que está a pôr em causa
a estrutura do edifício,
e depois, a preservação
destes painéis que são
muito valiosos e necessitam
de reabilitação.”
Alexandra Vieira
Deputada do Bloco de Esquerda

nas alas nascente e poente. “A
questão mais urgente é a infiltração das águas, que está a pôr em
causa a estrutura do edifício, e
depois, a preservação destes painéis que são muito valiosos. Para não falar do pórtico de entrada, que foi destruído num acidente”, disse Alexandra Vieira.
O assunto deverá ser abordado
numa moção a apresentar pelo
partido na Assembleia Municipal de Braga.
José Ribeiro, militante do partido e membro da Assembleia da
União de Freguesias de S. José
de S. Lázaro e S. João do Souto,
e que se assumiu como um dos
utentes do espaço, recordou que
o estádio é procurado por atletas
federados das mais diversas modalidades.
“Toda a ala nascente está encerrada desde Novembro de
2019. A malta que usa a pista de
atletismo utilizava os balneários,
que estão fechados. Os atletas
equipavam-se nos balneários das
Piscinas. Quando elas abrirem
no Verão, vai haver outra vez
competições e não há instalações condignas para os atletas”,
frisou José Ribeiro.
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Rio aponta inovação
como fonte de
resiliência dos territórios
PRESIDENTE da Câmara participou na conferência ‘O papel da
inovação no Desenvolvimento da Economia Local’, onde defendeu que inovação é a maior fonte de resiliência dos territórios.

DR

Evento online foi uma iniciativa do Grupo PPE e do Instituto Francisco Sá Carneiro

CONFERÊNCIA
| Redacção |

Ricardo Rio considera que a elaboração,
pela InvestBraga, do Plano Estratégico
para o Desenvolvimento Económico contribuiu para a criação de uma visão partilhada para o futuro do concelho. “E foi
esta visão partilhada entre todos os agentes do território que contribuiu para a estabilidade das políticas que implementámos e que acabou por colocar Braga no
radar do investimento internacional”sustentou o presidente da Câmara, foi um
dos convidados da conferência internacional ‘O papel da inovação no Desenvolvimento da Economia Local’, que decorreu anteontem.
No debate, organizado pelo Grupo PPE
no Parlamento Europeu e pelo Instituto
Francisco Sá Carneiro, Rio defendeu que,
perante a actual crise, causada pela Covid-19, a “inovação é a maior fonte de resiliência dos territórios”, dando assim o
exemplo das práticas e procedimentos
aplicados na gestão do Município.
Ricardo Rio defendeu que o poder local
tem “um papel determinante” no desenvolvimento económico dos territórios,
dando como exemplo a criação da InvestBraga, a primeira agência de dinamização económica de base local, criada no
País que, nos últimos anos, “funcionou
como um acelerador do desenvolvimento
da cidade”.
O edil apontou ainda “o talento e a criatividade, a inovação e a investigação, assim como o empreendedorismo e as infra-

estruturas” como “elementos essenciais
ao desenvolvimento sustentado, assumindo-se nos últimos anos, como motores do
crescimento económico de Braga”.
Para isso, acrescentou, “muito contribuíram” instituições, empresas e estruturas como o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, a Universidade
do Minho, os Centros de Investigação e a
Startup Braga, todos contando com o ingrediente crucial do talento humano para
se afirmarem.
A capacidade que a cidade demonstrou
para atrair e reter talento, ao mesmo tempo que apresentava excelentes níveis de
qualidade de vida, foi outro dos pontos
focados pelo autarca. A este nível, Ricardo Rio lembrou a criação do ‘Qualifica
IT’, um programa que visa dotar licenciados desempregados das competências
adequadas às necessidades das empresas
da área de desenvolvimento de software,
favorecendo a entrada no mercado de trabalho qualificado nas empresas tecnológicas, existentes na região; e o trabalho
desenvolvido pela Rede de Embaixadores
Empresariais no Programa Talento.
Rio interveio nesta conferência depois
de Frances Fitzgerald, ex-ministra for Business, Enterprise and Innovation da Irlanda, e Pernille Weiss, deputada ao Parlamento Europeu eleita na Dinamarca,
que apresentaram as estratégias de sucesso desenvolvidas por estes dois países, ao
nível da captação de investimento, criação de emprego e estímulo à inovação enquanto motor do desenvolvimento dos
territórios.

Conferência sobre desafios do clima

Braga associa-se à luta contra
impacto das alterações climáticas
AMBIENTE

| Redacção |

“É a nível local que mais sentimos o impacto das alterações climáticas, que está
presente em todas as questões do nosso
dia-a-dia, e que surgem as primeiras respostas para resolver os problemas com
que nos deparamos no terreno de modo a
proteger os cidadãos mais vulneráveis”,
defende Ricardo Rio, acrescentando que
“para obtermos melhores resultados é importante estarmos alinhados nos objectivos globais e termos respostas específicas
para apresentar, assim como partilharmos
as boas práticas existentes”.
O presidente da Câmara de Braga falava
anteontem, na conferência ‘Uniting
Mayors for Local Solutions to Global Climate Challenges’, organizada pelo Global
Parliament of Mayors em parceria com o
British Council.
A iniciativa juntou 15 responsáveis de
diversas cidades do mundo, assim como
especialistas na área das soluções locais
para os desafios climáticos.

O autarca bracarense, enquanto ‘Champion Climate Mayor’, partilhou as suas
perspectivas sobre a importância de abordar as alterações climáticas e o impacto
drástico que as suas consequências terão
sobre a população, nomeadamente a subida do nível do mar e as migrações relacionadas com o clima.
Este diálogo, que terá continuidade nos
próximos meses, visa delinear um conjunto de acções que os responsáveis locais vão apresentar na Conferência das
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021 (COP26), que terá lugar em
Novembro deste ano, na cidade de Glasgow.
“O nosso maior objectivo é enfatizar a
importância da acção local e impulsionar
parcerias a vários níveis com os diferentes governos, entidades regionais e sociedade civil. Todos juntos podemos, através
de um diálogo inclusivo, ter mais sucesso
e alinhar os nossos compromissos e visão
com as políticas que estão a ser desenvolvidas por todo o mundo”, rematou o autarca bracarense.
Publicidade

MASSAS, PIZZAS E SALADAS
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CRESCEMOS JUNTOS
“O Correio do Minho é o jornal
mais vendido neste espaço”

INFORMAÇÃO

Quiosq&Peras

“Vim para Braga por amor. Depois surgiu esta oportunidade. Gosto da cidade, das
pessoas, gosto de cá estar.”
“Vendemos muitos jornais, e, sem dúvida, o jornal Correio do Minho é o mais vendido no nosso espaço. É um facto.”
“Temos payshop, jogos da Santa Casa, tabaco. Somos um ponto pickup da DPD,
vendemos material de papelaria, brinquedos.”
“Todos os anos fazemos calendários do nosso e de outros clubes.”

Rua Cidade do Porto

António Peras

Correio do Minho é o jornal mais vendido
e há dias que chega mesmo a esgotar

INFORMAÇÃO

Quiosque
Sílabas Frenéticas

“O Correio do Minho vende-se bastante, sendo que tem dias que esgota e é preciso
pedir para aumentar o número de jornais. Por ser o jornal que mais vende, está sempre em grande destaque no quiosque.”
“Este serviço (payshop) ajuda muito a população mais idosa que mora aqui à volta,
sobretudo, no pagamento dos passes sociais.”
“Já demos muitos prémios na raspadinha, demos uma vez um prémio de 10 e outro
de cinco mil euros. De 20 e 10 euros damos muitos.”

Avenida S. Frutuoso (Real)

Manuel Azevedo

“Tentamos potenciar a marca Braga
em todo o tipo de produtos que temos”

INFORMAÇÃO

Quiosque Gandias

“Que me lembre ainda não demos nenhum prémio grande, mas tenho esperança
que isso aconteça. Mas já demos alguns prémios em raspadinhas, acima dos mil
euros.”
“É um dos jornais principais (Correio do Minho) que temos no nosso quiosque. Tentamos potenciar a marca de Braga, incutindo também nas pessoas que aqui trabalham o objectivo para tentar vender o que é nosso, o que é de Braga.”
“Quando abrimos este quiosque pretendíamos dar um extra, uma opção aos clientes que já vinham a este espaço.”

Avenida João XXI

Rui Pedro

“Temos clientes certos a comprar
o Correio do Minho há vários anos”

INFORMAÇÃO

Quiosque Bonjardim

“Aqui paravam excursões que vinham para os jogos para fazer levantamento de bilhetes.”
“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.
“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 dessa hora esta zona fica praticamente sem movimento.”

Avenida da Liberdade

Clarinda e Fernando Bonjardim

OS NOSSOS

QUIOSQUES
COMPRE O CORREIO DO MINHO
NESTE ESTABELECIMENTO
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URMinho alerta para grave
situação da restauração

URMINHO reuniu com dois secretários de Estado, a quem alertou para a situação
grave que a restauração atravessa. Governantes prometeram analisar preocupações.
RESTAURAÇÃO

| Marlene Cerqueira |

A URMinho - União de Restaurantes
do Minho revela ter tido a garantia
do Governo de que vão ser analisadas as preocupações que a associação tem partilhado, assim como vão
ser monitorizadas as medidas em vigor “de modo a corrigir alguns dos
problemas que vão surgindo no
acesso das empresas aos apoios”.
Em comunicado à imprensa, a URMinho dá conta de que tem participado em várias reuniões, com diversas entidades governamentais, no
sentido de transmitir aos decisores
políticos a “situação grave” que atravessa o sector da restauração, assim
como apresentar algumas soluções
para minimizar o impacto da pandemia na vida das empresas.
Foi nesse contexto que decorreu recentemente uma reunião com a secretária de Estado do Turismo e o secretário de Estado do Comércio,
onde a URMinho deu conta da
“enorme dificuldade sentida pelo
sector” no acesso aos apoios lançados pelo Governo, com destaque para os critérios de elegibilidade e para
o encerramento das candidaturas ao
Programa Apoiar sem qualquer aviso prévio.
“Uma grande fatia das empresas do
sector ficou de fora destas candidaturas e a URMinho, solicitou a reabertura do programa assim como o
reforço da verba”, refere a mesma

DR

URMinho continua a alertar para a grave situação que o sector da restauração atravessa

fonte.
Aos membros do Governo, a URMinho alertou também que a maioria dos apoios disponibilizados são
caracterizados pelo recurso ao crédito, o que para as empresas, já em dificuldade, não representa uma solução.
Também o pagamento do layoff a
100% pela Segurança Social voltou
a ser defendido por esta recém-criada associação.
A URMinho lembro que o sector
teve um ano de 2020 marcado por
“quebras de facturação brutais”, situação que “devastou toda e qualquer liquidez de tesouraria existente”, pelo que neste momento “já não
existe capacidade para pagar os 20%

de layoff acrescido de todas as despesas fixas que continuam a existir,
apesar dos estabelecimentos encerrados”.
No encontro foi também discutido
o programa de apoio às rendas, que a
associação diz não contemplar as
concessões e os contratos de cedência de exploração “que representam
uma grande parte da realidade do
sector”.
No comunciado, a URMinho remata referindo que “da parte do Governo, ficou a garantia de analisar estas
situações, assim como o compromisso da continua monitorização das
medidas, de modo a corrigir alguns
dos problemas que vão surgindo no
acesso das empresas aos apoios”.

Gratuito

Junta cria Gabiente de Apoio Psicossocial
SOBREPOSTA
| Redacção |

A Junta de Freguesia de Sobreposta
criou um Gabinete de Apoio Psicossocial composto por profissionais da
área da psicologia, sociologia e enfermagem. As consultas deste gabinete são gratuitas.
Este Gabinete, que funcionará nas
instalações da autarquia, para além
do apoio à população realizado através de consultas, fará paralelamente

um apuramento de todos os idosos
residentes em Sobreposta, que se encontram mais isolados, por forma a
implementar algumas soluções que
colmatem essa realidade.
“Consideramos que este apoio à
população é muito importante e muito oportuno. Embora a criação deste
Gabinete estivesse já a ser planeada
há algum tempo, esta é a altura ideal
para o implementar. O período que
atravessamos, decorrente da pandemia, causou alguns focos de instabi-

lidade legítimos em várias famílias.
Sabemos que muitas pessoas precisam deste apoio e por isso consideramos esta aposta importante. Nesse
sentido, a Junta de Freguesia decidiu
avançar com a criação deste Gabinete que dará um apoio fundamental à
população, com uma atenção especial à população idosa”, explica Elizabete Silva, presidente da Junta.
Este gabinete já tinha serviço de
enfermagem e amplia agora as acções de âmbito social da Junta.

12 Minho
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Rua Nossa Senhora das
Candeias requalificada

Terras de Bouro

Entrega de material de protecção às
forças concelhias de socorro e segurança
No âmbito das medidas definidas pela autarquia e de acordo com o plano de contingência no que diz respeito ao Covid-19, o Município de terras
de Bouro concretizou a aquisição e distribuição de material de protecção
às forças de socorro e segurança do concelho, nomeadamente à GNR,
Bombeiros e Cruz Vermelha. A Câmara Municipal de Terras de Bouro prossegue assim a sua missão de investimento, ajuda e colaboração com as
instituições na procura de diminuir os efeitos negativos provocados pela
pandemia.

REQUALICAÇÃO da Rua Nossa Senhora das Candeias, em Chavão, teve um
custo total de 119.603,20 euros, verba suportada pelo município.
BARCELOS

| Bárbara Pereira |

A Câmara Municipal de Barcelos requalificou a Rua Nossa Senhora das Candeias, em Chavão,
numa empreitada que teve um
custo total de 119.603,20 euros,
verba totalmente suportada pelo
Município barcelense.
A intervenção implicou a reabilitação e o alargamento de uma
área central da freguesia de Chavão, junto à sede da Junta, à
Igreja Paroquial e ao cemitério
de Chavão, com a extensão de
200 metros. Foi ainda criado um
passeio pedonal e reformulado o
Largo do Cruzeiro e os seus respectivos acessos.
O alargamento teve por base a
cedência a domínio público de
uma área de terreno com cerca
de 270 metros quadrados, permitindo o alargamento da via

Esposende

Município promove plataformas
interactivas de aprendizagem

DR

Requalificação deveu-se à cedência a domínio público de área de 270 metros quadrados

para carca do dobro até então
existente.
A empreitada foi acompanhada
pela instalação de infraestruturas
da rede de abastecimento de
água, rede de drenagem de águas

residuais e rede de águas pluviais, permitindo que uma parte
significativa de moradores, sobretudo da parte alta da freguesia, passassem a ter condições
para usufruirem das mesmas.

Concurso Nacional de Leitura

Alunos apurados para a fase
intermunicipal do Concurso
BARCELOS

| Bárbara Pereira |

Estão apurados os 16 alunos de
Barcelos que vão representar o
concelho no Concurso Nacional
de Leitura 2021, depois de realizada a fase municiapal.
Depois da prova escrita, realizou-se a prova oral, em ambiente digital, que incluiu leitura e
argumentação.
O concurso consta de uma prova escrita e de uma prova oral, e
o júri foi constituído pelo professor José Campinho, a Coorenadora Interconcelhia da RBE,
Fernanda Freitas e o historiador
Victor Pinho.
Os alunos vencedores desta final vão representar o Município
nas provas da Comunidade In-

Município de Esposende vai promover, no próximo dia 2 de Março, uma
sessão de apresentação para os encarregados de educação para a utilização do recurso Platafroma de Aprendizagem, Colaboração e Partilha “+
Cidadania”, disponível em www.mais cidadania.cimcavado.pt.
Em junção com a comunidade intermunicipal do Cávado, o Município
deu continuidade a este projecto destinado à comunidade educativo do
1.º Ciclo do Ensino Básico, desde alunos a docentes, coordenadores e encarregados de educação.
Este projecto vai promover e desenvolver conhecimenos, competências
e valores, que ajudam os alunos a desempenhar um papel activo na comunidade, preparando-os para os desafios da sociedade actual.

Póvoa de Lanhoso

Concurso de máscaras de carnaval
já tem vencedores
Já são conhecidos os vencedores do concurso de máscaras de carnaval
que o Município da Póvoa de Lanhoso promoveu no passado dia 16 de Fevereiro. Na categoria A, a vencedora foi Alice Amorim. Na categoria B, o
vencedor foi Salvador Machado. Esta iniciativa permitiu celebrar o carnaval sem comprometer o dever de recolhimento a que o país está sujeito. O
concurso dividiu-se em duas cayegorias, uma delas dedicada a jovens até
aos 17 anos e a outra aos adultos, tendo sido eleitas as três melhores
máscaras de cada uma das categorias, com os valores dos prémios a irem
desde 100 euros a 250. Paralelamente à votação do júri, decorreu ainda
uma votação via facebook, omde Salvador Machado, da categoria B, foi o
grande vencedor com 791 gostos. Por fim, é de referir a lista completa de
premiados. Na categoria A, Alice Amorim ficou em primeiro lugar, Marina
Gonçalves em segundo lugar e Josefina Carvalho em terceiro lugar. Na categoria B, Salvador Machado ficou em primeiro ligar, Tiago Esteves ficou
em segundo lugar e Cristiana Matos em terceiro lugar.

Póvoa de Lanhoso

Câmara oferece embalagens de
take-away a restaurantes do concelho
DR

Barcelos vai estar representado no concurso nacional de leitura

termunicipal do Cávado, que integra os seis municípios, e que
se realizam em Abril, em Vila
Verde.
A final nacional será transmitida na RTP, no final de Junho, em
Oeiras. Este concurso teve a co-

laboração da Biblioteca Municipal de Barcelos e da rede de Bibliotecas do concelho, send que
esta iniciativa se realiza com o
objectivo de estimular o gosto e
o prazer pela leitura e ajudar ao
domínio da língua portuguesa.

A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso vai oferecer embalagens take-away aos restaurantes dos concelhos interessasdos. Cerca de 25 mil
recipientes vão ser entregues nesta iniciativa.
“Estamos atentos às dificuldades que o sector da restauração atravessa,
face a este novo período de confinamento e, por isso, decidimos apoiar os
restaurantes com esta medida, ajudando-os a reduzir os custos a que têm
de fazer face para poderem operar em regime de take-away”, salientou o
Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Avelino Silva.
“Cientes dos problemas que enfrentam e da sua importância para a manutenção de postos de trabalho, temos multiplicado as iniciativas de
apoio ao comércio e à economia local”, destacou o autarca.
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§Guimarães
Por unanimidade
Objectivos do Plano
Municipal da
Juventude aprovados

A Educação e Formação; Empregabilidade, Empreendedorismo
e Emancipação Jovem; Acesso à
Habitação; Cultura e Criatividade; Desenvolvimento Rural, Coesão e Inclusão Social; Mobilidade; Saúde, Desporto e Qualidade
de Vida; Associativismo; Acesso à
Informação e Ambiente e Desenvolvimento Sustentável são as
áreas prioritárias no Plano Municipal para a Juventude de Guimarães. Os objectivos incorporados no documento acabaram de
ser aprovados, por unanimidade,
pelo Conselho Municipal da Juventude (CMJ).
A reunião do CMJ decorreu recentemente e foi presidida por
Adelina Pinto, vice-presidente da
Câmara de Guimarães.
Este trabalho resultou de uma
auscultação com jovens que habitam, estudam ou trabalham
no concelho de Guimarães, assim como com as entidades que
trabalham direta ou indiretamente com jovens e organizações diversas, contando com o
contributo da Bolsa de Facilitadores Locais.
O resultado deste trabalho foi
analisado pela Comissão de Desenvolvimento para o Plano Municipal para a Juventude de Guimarães e neste momento já está
agendada uma nova reunião para ter lugar no próximo dia 4 de
Março.
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Câmara de Guimarães dá transporte
até ao Centro de Vacinação
O MUNICÍPIO de Guimarães está a disponibilizar à população um serviço de transporte especial à
população, através das juntas de freguesia, levando-a até ao Centro de Vacinação contra a Covid-19.
GUIMARÁES
| Redacção |

Há transportes especiais em
Guimarães que levam a população que está a ser chamada para
a vacinação contra a Covid-19
até a Multiusos de Guimarães.
Nestes primeiros dias foram vacinadas mais de 1400 pessoas
em Guimarães e a partir de março a previsão diária de vacinação é de 500 pessoas.
Esta é mais uma resposta da
Câmara de Guimarães às necessidades de transporte, que está a
ser articulada com as juntas de
freguesia e instituições do concelho, no sentido de abranger toda a população, contemplando o
transporte normal, transporte de
pessoas em cadeira de rodas ou
pessoas acamadas.
Os cidadãos sem capacidade de
serem transportados devem solicitar apoio através da respectiva
junta de freguesia ou pelo contacto do município - 969264803.
O presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos
Bragança, destaca “a importância de todas as pessoas serem
vacinadas”, evidenciando que
“nem todos os munícipes têm facilidade para se deslocar, pelo

DR

Centro de Vacinação contra a Covid-19 está instalado no Pavilhão Multiusos de Guimarães

que assegurar este serviço é fundamental para o sucesso da vacinação e, assim, estamos a assegurar o transporte a quem
necessitar com o apoio das juntas de freguesia”.
Refira-se que o Centro de Vacinação de Guimarães está a funcionar desde a passada terça-feira, sendo gerido pelo ACES do
Alto Ave, em parceria da câmara

lll
“Nem todos os munícipes
têm facilidade para se
deslocar, pelo que assegurar
este serviço é fundamental
para o sucesso da
vacinação”.

Domingos Bragança,
Presidente da Câmara de Guimarães

municipal.
A campanha de vacinação contra a Covid-19, da exclusiva responsabilidade das autoridades
de saúde, foi planeada de acordo
com a disponibilidade das vacinas contratadas para Portugal,
que estão a ser administradas faseadamente a grupos prioritários, até que toda a população
esteja vacinada.
Publicidade

§Famalicão

Escolas de Formação

BOM JESUS

No próximo dia 3 de Março

Riba d’Ave com projecto
para preservar memória
de Externato Delfim Ferreira
O projecto de recolha e salvaguarda da memória colectiva
do Externato Delfim Ferreira vai ser apresentado publicamente em conferência de imprensa, no próximo dia 3 de
Março, pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.
A sessão realiza-se às 17 horas, pelaa plataforma Zoom. O
projecto é promovido pela Junta de Freguesia de Riba de
Ave, com o apoio do município e em articulação com professores e responsáveis desta extinta escola que foi uma
referência nacional durante várias décadas.
A sessão contará com a presença do vereador para a Cultura e Educação, Leonel Rocha, e da presidente da Junta
de Freguesia, Susana Pereira.

ÚLTIMAS INSCRIÇÕES
PARA:

• Mercadorias Perigosas - ADR
• Motorista de Táxi
• Formação Inicial Acelerada (CAM)
• Motorista de Pesados - Formação Contínua (CAM)
DR

Av. General Norton de Matos, 31- Braga
Rua José Lopes Silva Granja, 50 - Lomar

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

Famalicão quer preservar memória de Externato
secretaria.bomjesus@hotmail.com / secretaria.bomjesuslomar@hotmail.com
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Pandemia continua a desagravar-se

NO DISTRITO de Viana do Castelo o número de casos activos desceu ontem para 490, menos 349 do que no mesmo dia da
semana passada. Já as mortes associadas à infecção pelo novo coronavírus são agora 387, mais 12 no mesmo período.
ALTO MINHO

| Marlene Cerqueira |

No Alto Minho mantém-se a forte tendência de desagravamento
da situação epidemiológica. Segundo os dados sivulgados ontem ao final do dia, pela ULSAM, são agora 490 os casos de
Covid-19 activos na comunidade.
Os números mostram ainda
que, desde o início da pandemia,
já foram confimados 17.553 casos de infecção pelo SARSCoV-2, dos quais 16.676 estão
recuperados. Há 387 óbitos a lamentar.
Ponte da Barca mantém-se o
concelho com menos casos activos. São agora 13. Desde o início da pandemia, nesta localidade, já se confirmaram 1032
casos, estando 993 curados. La-

mentam-se 26 óbitos.
Paredes de Coura é o concelho
com menos casos acumulados,
643, e com menos óbitos associados à Covid-19: 17. Actualmente o concelho tem 18 casos
activos e conta 608 recuperados.
Viana do Castelo é o concelho
que regista mais casos acumulados: 5519. Tem 5225 pessoas recuperadas, 194 actualmente infectadas e lamenta já 100
mortos.
Segue-se Ponte de Lima com
3294 casos confirmados, dos
quais 3169 recuperados e 59 activos. Regista 66 mortos.
Em Arcos de Valdevez há agora 29 casos activos, contabilizando-se 1739 infecções desde o
início da pandemia. Tem 1667
curados, mas lamenta 34 mortes.
Em Caminha, foram já diagnosticados 1684 casos de Covid-

19, dos quais 1614 estão recuperados e 33 não resistiram à doença. Há 37 pessoas actualmente
infectadas.
Também Valença tem mais de
um milhar de casos acumulados.
São 1137 confirmados desde a o
início da pandemia. Destes,
1086 estão curados e 32 activos.
Tem 19 mortos.
Ainda com mais de mil casos
acumulados encontramos Monção. O concelho contabiliza
1122 infectados, estando 1032
curados. Tem 50 casos activos e
lamenta já 40 óbitos.
Em Melgaço foram já confirmados 698 casos, estando 17 activos. Contabilizam-se aqui 648
recuperados e 33 óbitos.
Em Vila Nova de Cerveira foram já confirmados 694 casos,
estando 634 recuperados. Regista 19 mortes e 41 casos activos.

DR

Ponte da Barca é o concelho com menos casos activos (13) actualmente no Alto Minho
Publicidade
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Eixo saúda electrificação da ferrovia Porto-Vigo

ESTÁ CONCLUÍDO o processo de electrificação da ferrovia Porto-Vigo e o Eixo Atlântico já veio a público saudar a obra que considera como “histórica”, lamentando o “atraso” na construção sa ‘saída sul’ da ligação.
ALTO MINHO

| Redacção/Lusa |

O Eixo Atlântico congratulou-se
ontem com a conclusão da electrificação da linha férrea entre o
Porto, Portugal, e Vigo, Espanha, uma reivindicação “histórica” da associação transfronteiriça e lamentou o “atraso” na
construção da “saída sul” daquela ligação.
“Os avanços na ligação ferroviária entre a Galiza e o Norte de
Portugal, para os quais o Eixo
Atlântico trabalha há mais de
uma década, são um sucesso para os cidadãos. É uma boa notícia, mas lamentamos o atraso em
Espanha para impulsionar a saída sul de Vigo”, afirmou o secretário-geral, Xoán Vázquez Mao,
citado numa nota ontem enviada
à imprensa.

lll
“Todos os testes necessários
para se colocar em
funcionamento a
eletrificação do troço
ferroviário entre Guillarei e
Tui, na província galega de
Pontevedra, estão
concluídos, incluindo a
circulação dos comboios
eletrificado”, refere o Eixo
Atlântico.
No documento, a associação
transfronteiriça, que reúne 39
municípios do Norte de Portugal
e da Galiza, recorda “ao governo
de Espanha a necessidade de
viabilizar a saída sul ferroviária
com a tramitação do troço Vigo O Porriño para se conseguir ter

tempos competitivos na ligação
ferroviária entre A Coruña e Lisboa”.
“Apenas é necessário lançar a
concurso o estudo informativo
preliminar, etapa obrigatória para iniciar o processo de construção do novo troço até à fronteira
que faz a ligação com a nova linha Fronteira-Porto, já está a ser
tratado pelo Governo de Portugal, e cuja previsão é que esteja
operacional antes de 2030”.
A “conclusão daqueles trabalhos foi confirmada ao Eixo
Atlântico pelo Administrador
das Infraestruturas Ferroviárias
(Adif)”. “É uma medida que se
insere na reivindicação histórica
do Eixo para a ligação ferroviária da eurorregião Galiza-Norte
de Portugal, e que aguarda autorização da Agência Espanhola
de Segurança Ferroviária”.

DR

Linha ferroviária entre Porto e Vigo já está electrificada
Publicidade

§Viana do Castelo
José Maria Costa endereçou missiva à Embaixadora de Espanha em Portugal

Autarca de Viana pede intervenção de Espanha para
avançar com a alta tensão em Vigo

O presidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, José Maria Costa, endereçou uma
missiva à Embaixadora de Espanha em Portugal, Marta Batanzos Roig, no sentido de ser
encontrada uma solução que permita avançar
com o investimento do Governo de Espanha
na nova Linha de Muito Alta Tensão, em Vigo,
com a criação de uma subestação elétrica por
forma a garantir a consolidação e ampliação
do Polígono Industrial do grupo PSA.
O autarca de Viana do Castelo refere, na carta,
que a consolidação deste polígono industrial
da PSA - que é a maior fábrica do sector automóvel na Península Ibérica - é muito importante para o território do Noroeste Peninsular,
onde o Alto Minho se inclui, uma vez que a
PSA trabalha com muitas empresas fornecedoras de componentes automóveis que se
DR
instalaram no Norte de Portugal e na Galiza.
José Maria Costa manifestou esta preocupa- Autarca de Viana, José Maria Costa
ção à embaixadora de forma a que, no âmbito
dos novos programas comunitários que estão disponíveis para os Estados Membros da União
Europeia, se possam encontrar instrumentos financeiros necessários à instalação da referida
infraestrutura elétrica de alta tensão em Vigo.
O autarca solicita, por esse motivo, os bons ofícios de Marta Batanzos Roig junto do Ministério
da Transição Ecológica e Rede Elétrica para que, no âmbito do seu plano de investimentos para a próxima década, possa ser integrado este investimento, que não é apenas importante para a Galiza como também para toda a região Norte de Portugal.
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SC Braga

Desporto
§sub-23

DESAIRE EUROPEU,
VITÓRIA CATEGÓRICA

Apuramento de Campeão
SC Braga e Leixões
anulam-se, em jogo
com 12 cartões

SC Braga e Leixões não foram além
de um empate sem golos, em jogo
da 7.ª jornada da fase de apuramento de campeão. Numa partida
disputada na Cidade Desportiva,
encontraram-se duas equipas separadas por dois pontos e que,
vencendo, dariam um passo importante para a conquista da edição
2020/21 da Liga Revelação.
Com este empate, a formação leixonense mantém-se na liderança
com 26 pontos, mais dois que o SC
Braga, que segue no terceiro lugar,
com mais um jogo que a turma de
Matosinhos e também o Estoril,
que é segundo classificado com
25 pontos. O empate ajusta-se ao
que se passou nos 90 minutos, num
jogo muito quezilento: foram mostrados 10 amarelos e 2 vermelhos.

PODIA tratar-se de um ditado popular, mas é apenas o reflexo da resposta
habitual do SC Braga na presente época. Tendência repete-se globalmente.
I LIGA

| Ricardo Anselmo |

Tão importante como a frescura
física, é a capacidade mental que
uma equipa tem para responder
de forma eficaz aos percalços do
caminho. Nesse aspecto, este SC
Braga de Carlos Carvalhal tem
sido um exemplo de boa reacção
aos (poucos) desaires sofridos
ao longo da época.
Concretamente, depois de jogos da Liga Europa (que foi a
competição que antecedeu o regresso de amanhã ao campeonato), a equipa regista dois triunfos
assinaláveis nos dois exemplos
anteriores em 2020/21.
Primeiro, ainda na fase de grupos, logo na 3.ª jornada, à derrota pesada em Leicester por 4-0,
seguiu-se um triunfo por 3-2 no
Estádio da Luz, com o Benfica.
Curiosamente, em Inglaterra
como, há dois dias, em Itália,
Carvalhal geriu física e emocionalmente a sua equipa, guardando algumas peças importantes
para o(s) desafio(s) seguinte(s).
O segundo exemplo, mais recente, sucedeu após a derrota caseira com a Roma, na 1.ª mão
dos 16 avos-de-final, à qual se
seguiu uma bela exibição que
culminou com um triunfo gordo
sobre o Tondela, por 4-2.
Ainda em matéria de ditados
populares, diz o povo que “não

CIDADE DESPORTIVA

SC BRAGA

LEIXÕES

2

3

Árbitro Diogo Santos
Auxiliares Bruno Nascimento, Micael Santos

Hornicek
Bernardo Caldeira
Guilherme Soares
Diogo Fonseca
Leonardo Buta
Jean Baptiste
Rodrigo Gomes
Miguel Vilela
Yan Said
Pedro Santos
Miguel Falé
Artur Jorge

Intervalo
0-0

Gonçalo Tabuaço
Ricardo Ferreira
Ricardo Teixeira
Mário Júnior
Folha
Ousmane
Morim
Vando
André
Dinho
Papalele
José Faria

Substituições Diogo Vieira por Bernardo Caldeira
(61m), Avelino por André (67m), Bernardo Couto
por Miguel Vilela (73m), Luis Asue por Pedro Santos (73m), Isnaba por Dinho (73m), Nuno Sualehe
por Jean Baptiste (80m), Zezinho Biganha por Miguel Falé (80m) e Paulinho por Papalele (90+4m).
Disciplina cartões amarelos para Vando (5m), Yan
Said (28m e 72m), Jean Baptiste (36m), Miguel Vilela (53m), Pedro Santos (64m), Ousmane (70m),
Morim (88m), Diogo Fonseca (90+2m) e Ricardo
Ferreira (90+3m). Cartões vermelhos para Ricardo
Teixeira (60m) e Yan Said (72m).

SCB

Gaitán tem sido preponderante, agora que as limitações físicos parecem ultrapassadas

lll
Depois de ter aterrado a
meio da tarde de ontem,
no regresso de Roma, a
equipa do SC Braga segue
já hoje para a Madeira, onde
amanhã joga com Nacional.
Carlos Carvalhal fará hoje,
à NEXT, a antevisão do duelo
com o conjunto insular.

há duas sem três”, pelo que se
espera que, este Domingo, na
Choupana, os guerreiros possam
confirmar a tendência.
Aliás, se alargarmos esta análise às respostas depois de desaires na globalidade das competições, percebemos que, a uma
derrota, segue-se imediatamente
um triunfo como resposta. Só
nas duas primeiras jornadas do
campeonato é que isso não sucedeu, com Porto e Santa Clara.

SCB

Duelo entre arsenalistas e leixonenses foi muito combativo

lll
“Estou muito satisfeito com eles, mas não por eles, porque
mereceriam muito mais deste jogo. Deram muito ao jogo
e mereciam ter vencido.” Artur Jorge (tr. SC Braga sub-23)

Publicidade

Anunciados os horários da 22.ª jornada da I Liga

Braga-Vitória numa terça às 21.45 horas
I LIGA

| Ricardo Anselmo |

lPichelaria lCaixilharia
lDesentupimentos lEstores

A Liga Portugal tornou ontem
oficial o mapa de horários da
22.ª jornada da I Liga, que prevê
um escaldante SC Braga-Vitória
SC que, imagine-se, se vai jogar
numa terça-feira (9 de Março) às
21.45 horas.

O início tardio deste dérbi deve-se ao facto de se tratar de um
dia de Liga dos Campeões (o FC
Porto joga em Turim, com a Juventus, às 20 horas). Eis toda a
agenda:
Sexta, 5 de Março:
P. Ferreira-Nacional (18.30h)
Sporting-Santa Clara (20.45h)
Sábado, 6 de Março:

Portimonense-Tondela (15.30h)
Gil Vicente-FC Porto (18h)
Boavista-Famalicão (20.30h)
Domingo, 7 de Março:
Marítimo-Moreirense (17.30h)
Rio Ave-Farense (20h)
Segunda, 8 de Março:
B-SAD-Benfica (20.15h)
Terça, 9 de Março:
SC Braga-Vitória SC (21.45h)
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I Liga

Vitória volta aos triunfos rumo à Europa
CONQUISTADOR voltou a sorrir, depois de cinco jogos consecutivos sem conhecer o sabor do triunfo. Formação orientada por
João Henriques chegou a estar em desvantagem na partida, mas conseguiu a cambalhota e voltar ao trilho europeu.
I LIGA

| Bárbara Pereira |

Num jogo que até nem começou
de feição para os vimaranenses,
já que Boavista a inaugurar o
marcador ao minuto 17 por Ricardo Mangas, o Conquistador
apelou à alma e a crença para garantiu um triunfo importante que
o volta a colocar no trilho certo
na luta pela Europa. A equipa de
Guimarães não se deixou intimidar pela vantagem do Boavista e
chegou mesmo ao empate com
um golaço de Rochinha. Numa
jogada que começou em André
Almeida, o médio viu Rochinha
livre de marcação, fez o passe, e
o avançado fez o empate com
um golo de grande categoria. A
bola ainda bateu no ferro antes
de entrar.
O Vitória estava há cinco jogos

DR

Vitória importante rumo aos lugares europeus

sem vencer, sendo que se encontrava em sexto lugar, atrás do
Paços de Ferreira, que venceu,

na passada jornada, a formação
de João Henriques. Os vimaranenses estão na luta pelos luga-

res europeus.
Ricardo Mangas esteve no melhor e no pior do Boavista. Depois de ter colocado as panteras
em vantagem, fez uma grande
penalidade que permitiu a reviravolta no marcador por intermédio de André André.
Mesmo nos minutos finais da
partida, o Boavista ainda ameaçou a baliza defendida por Bruno Varela, com os axadrezados
quase a fazerem o empate com a
bola a bater no ferro da baliza vimaranense.
Triunfo importante na luta pelos lugares europeus. Vida difícil
para o Boavista, que se encontra
no último lugar da tabela classificativa. Na próxima jornada, o
Vitória vai a Braga.
Já o Boavista vai tentar fazer
pela vida, em casa, frente ao Futebol Clube de Famalicão.

ESTÁDIO D. AFONSO HENRIQUES

VITÓRIA SC

BOAVISTA FC

2

1

Árbitro Fábio Veríssimo
Assistentes Bruno Jesus e Pedro Martins

Bruno Varela
Outtarra
Jorge Fernandes
Abdul Mumin
Mensah
Pepelu
André Almeida
André André
Marcus Edwards
Rochinha
Oscar Estupiñan
João Henriques

Intervalo
1-1

Léo Jardim
Devenish
Rami
Chidozie
Mangas
Paulinho
Javi Garcia
Nuno Santos
Sauer
Angel Gomes
Alberth Elis
Jesualdo Ferreira

Substituições Show por Nuno Santos (66m), Gustavo
por Hamache (66m), Paulinho por Njie (74m), Edwards
por Lameiras (75m), Pérez por Gomes (82m), Rochinha
por Agu (84m), Miguel Luis por André André (90m) e
Holm por Estuoiñan (90m).
Disciplina cartões amarelos para André André (58m),
Mangas (62m), Gomes (81m), Pepelu (84m), Pérez (85m)
e Castro (90+6m).
Golos Ricardo Mangas (17m) Rochinha (39m) e André
André (g.p. 63m)
Publicidade
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Vizelenses foram valentes a jogar
com dez desde os 12 minutos
EMPATE soube a pouco ao FC Vizela na visita ao Chaves, no jogo de abertura da 22.ª jornada da II Liga
portuguesa de futebol. Mesmo em inferioridade numérica esteve a vencer por 2-0 com ‘bis’ de Samu.

lll
“Os meus jogadores mereciam a vitória. Marcamos
dois golos e muitos mais
podiamos ter feito. Mesmo a
perder por 0-2 mantivemos
a paciência e organização,
chegamos ao empate e
podiamos ter vencido.”

II LIGA

| Miguel Machado |

O FC Vizela conquistou ontem
um ponto em Chaves, no jogo da
22.ª jornada da II Liga, mas pode-se dizer que o empate a duas
bolas teve sabor a vitória para a
equipa de Álvaro Pacheco, que
jogou em inferioridade numérica
desde os 12 minutos, face à expulsão de Matheus. Mesmo com
menos um, os vizelenses ainda
conseguiram colocar-se em vantagem, com bis de Samu, mas
depois faltou pernas à equipa da
Rainha para segurar a pressão
fortes dos transmontanos que
acabaram por recuperar a desvantagem, perto do fim, com
dois golos num minuto.
De destacar que, apesar de tudo, o FC Vizela somou o 14.º jogo consecutivo sem perder no
campeonato, ocupando o quarto
lugar na tabela e com os lugares
de subida debaixo de olho.
Quanto ao jogo, teve o início
frenético com muita acção junto
das duas balizas. Foi mais eficaz
o Vizela, abrindo o marcador aos

Vítor Campelos
(treinador do Desp. Chaves)

FC VIZELA

Samu, do Vizela, bisou na partida com o Chaves e foi considerado o “melhor em campo”

aos seis minutos. Jogada de Cassiano a rematar para defesa incompleta de Paulo Vítor, com
Samu a finalizar na recarga.
O Chaves reagiu bem e num
ataque rápido sacou a expulsão
de Matheus, que travou João

Correia que ia isolado.
Com mais um jogador, os
transmontanos apertaram com o
Vizela, valendo a boa exibição
de Ivo entre os postes, segurando a vantagem até ao intervalo.
Na segunda parte, o Vizela vol-

“A haver um vencedor tinha
que ser o Vizela, pelo que
jogamos com menos um
jogador desde muito cedo
no jogo. Claro que na parte
final acusamos o desgaste,
mas os meus jogadores
foram bravos. É mais um
ponto na nossa caminhada.”

Álvaro Pacheco
(treinador do FC Vizela)

tou a ser mais esclarecido no
ataque e chegou ao 2-0, aos 57
minutos numa jogada rápida em

ESTÁDIO ENG MANUEL BRANCO TEIXEIRA

GD CHAVES

FC VIZELA

2

2

Intervalo
1-1

Árbitro Iancu Vasilica (AF Vila Real)

Paulo Victor
João Correia
Vasco Fernandes
Luís Rocha
João Reis
Nuno Coelho
Luís Silva
Batxi
Niltinho
Jonathan Toro
Roberto
Vitor Campelos

Ivo
Richard Ofori
Matheus
Aidara
Kiki
Erickson
Francis Cann
Samu
Raphael Guzzo
Kiko Bondoso
Cassiano
Álvaro Pacheco

Substituições Niltinho por Wellington (37), Jonathan
Toro por Benny (64), Luís Rocha por William (64), Raphael
Guzzo por Marcos Paulo (67), Kiko Bondoso por Tavinho (75), Luís Silva por João Teixeira (83), Batxi por Nicolas (83) e Francis Cann por Cardozo (90).
Disciplina cartões amarelos a Jonathan Toro (40), Luís
Silva (45), Raphael Guzzo (60) e Aidara (90+2).
Cartão vermelho directo a Matheus (12).
Golos Samu (6 e 57), Luis Silva (79) e Wellington (80).

que Kiki Bondoso serviu Samu,
que num remate colocado.
Repetiu-se novamente o filme
da primeira parte, com o Chaves
a assumir completamente o jogo
e a criar muitas ocasiões de perigo para a baliza dos vizelenses.
A equipa minhota bateu-se com
valentia, mas os flavienses conseguiram reduzir aos 79 minutos, por luiz Filipe de cabeça, na
sequência de um canto.
No minuto seguinte, o Chaves
chegou ao empate (2-2) por Wellington, num ramate à entrada da
área aproveitando uma desconcentração da equipa do Vizela,
estalecendo o resultado final.

FC Famalicão recebe Farense às 15.30 horas

“Espero um jogo aberto e com
muitas ocasiões de golo”
I LIGA

| Miguel Machado |

O FC Famalicão defronta esta
tarde o Farense, em partida da
21.ª jornada da I Liga. Frente a
um rival direto pela manutenção,
a equipa famalicense vai tentar
somar a segunda vitória seguida
no campeonato e conseguir a
‘alavanca’ tão ambicionada.
“Trabalhamos sempre para vitórias, mas o mais importante é o
trabalho diário. Espero um jogo
aberto e com muitas ocasiões de
golo. Não vamos especular, eles
seguramente também não”, afir-

mou Jorge Silas, treinador do
Famalicão na antevisão da partida marcada para as 15.30 horas
no Estádio Municipal.
Mais focado naquilo que o Famalicão tem de fazer para ganhar, que é marcar mais golos,
Silas não deixa de analisar o adversário algarvio, que diz jogar à
imagem do seu treinador.
“O que o Farense me transmite
é o que o Jorge Costa me transmitia enquanto jogador. Muito
ambiciosos, que jogam sempre
para ganhar e são, no fundo,
aquilo que o Jorge era como jogador. Por isso é que o Jorge foi

um dos melhores centrais que o
futebol português já teve”, elogiou Jorge Silas.
O treinador do Famalicão abordou ainda a renovação de contrato do jovem guarda-redes
Luiz Júnior, de 20 anos, e que é
o titular na equipa.
“É mais um dos grandes valores, cheios de potencial, que a
estrutura tem descoberto. Poderá
ter um grande futuro, mas terá
que trabalhar muito. Aquilo que
eu acho mais importante na evolução do Júnior é a ajuda que
tem tido do Vaná e do Zlobin”,
apontou o treinador.

FC FAMALICÃO

Silas e o foco da equipa: “o mais importante é o jogo com o Farense”
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Pevidém SC “focado em manter
“série invencível” em Felgueiras

O LÍDER DA SÉRIE B visita, este sábado, o quarto classificado do campeonato, em jogo marcado para a
hora do almoço, com início às 12.45 horas. Equipa do Pevidém pontua há 12 jornadas seguidas.
CAMPEONATO DE PORTUGAL

+ 18.ª jornada

| Miguel Machado |

A equipa do Pevidém Sport Clube desloca-se hoje a Felgueiras
para defender a liderança isolada
na série B do Campeonato de
Portugal. O jogo começa pelas
12.45 horas, a contar para a 18.ª
jornada da competição.
A formação liderada pelo treinador João Pedro Coelho pontua
há 12 jornadas consecutivas, o
que lhe vale a liderança destacada na prova, com 29 pontos,
mais cinco do que o segundo
classificado Fafe, com 24, mais
seis que o terceiro São Martinho,
e mais oito pontos que o quarto
Felgueiras, o adversário desta
jornada. Continuar na senda dos
resultados positivos é o objectivo da equipa vimaranense.
“Estamos com um grande foco
em manter esta série invencível,
mas apenas pensamos jogo a jogo porque as contas vão fazer-se

As emoções da 18.ª jornada do terceiro escalão
do futebol português
arrancam este sábado com
dois jogos de clubes minhotos, ambos da série B.
Às 10.45 horas, o Vitória B
joga na casa do Tirsense.
Duas horas depois, o
Pevidém mede forças com
o Felgueiras 1932.
PEVIDÉM SC

Equipa do Pevidém, treinada por João Pedro Coelho, lidera a série B do CdP

no final. Pretendemos dar continuidade a esse trajecto diante do
Felgueiras”, afirmou o médio
Sérgio Duarte, em declarações
ao Grupo Santiago, da imprensa
vimaranense.
Com o clube isolado no primeiro lugar, o jogador do Pevi-

dém reforça ambição da equipa
em segurar o apuramento para a
fase de acesso à 2.ª Liga. “Muitos não esperavam que pudéssemos estar nesta posição, mas deve-se ao nosso trabalho. Não
olhamos para a classificação, fazemos o nosso caminho e as

equipas que têm jogos em atraso
ainda têm de vencer essas partidas. Não vamos estar a pensar
onde podemos estar daqui a algumas semanas, o que importa
agora é estarmos focados no jogo com o Felgueiras”, realçou
ainda o médio do Pevidém.

SC Braga/AAUM defronta hoje o Modicus, às 11 horas

“Queremos repetir a vitória da primeira volta”
FUTSAL

| Miguel Machado |

Sem margem para erro, os Guerreiros da quadra deslocam-se
hoje ao pavilhão do Módicus para somar os três pontos, na 24.ª
jornada da fase regular do campeonato da I Divisão. Só a vitória importa ao SC Braga/AAUM
para manter as aspirações de ficar entre os oito primeiros e qualificar-se para os play-off’s.
“Queremos repetir a vitória da
primeira volta. A equipa treinou
intensamente esta semana e vamos a jogo com imensa vontade
de conquistar os três pontos. Esse é o nosso objectivo”, afirmou
o ala Tiago Correia, na antevisão da partida, em declarações
para os meios do clube.
Apesar da ambição, o ala de 21
anos antevê um jogo complicado

SC BRAGA

Nágela, defesa brasileira

face ao valor do Módicus.
“Conhecemos muito bem o adversário e sabemos que, neste
campeonato, não há jogos fáceis. Esperamos um jogo que vai
exigir o nosso máximo, frente a
uma equipa com muita experiência”, analisou o jogador do SC
Braga/AAUM.

lll
O ala Tiago Correia considera
que os Guerreiros da quadra
têm apresentado uma boa
evolução nos últimos jogos.
“Já conseguimos ter muita
qualidade de jogo. Está a
faltar alguma consistência,
mas temos a certeza que
estamos cada vez mais
fortes”, apontou.

SC BRAGA/MODALIDADES

Tiago Correia: “neste campeonato não há jogos fáceis”

Futebol Feminino

Guerreiras só
pensam em vencer
em Albergaria
A equipa feminina do SC Braga desloca-se hoje a Albergaria para mais um jogo da fase
de apuramento de campeão. A
jogadora Nágela diz que as
Guerreiras só pensam em conquistar os três pontos.
“É um adversário forte, que
quer tentar somar pontos contra nós, e teremos de estar ao
nosso melhor nível para fazer
uma boa exibição e vencer”,
afirmou a defesa brasileira de
26 anos, na antevisão do jogo
marcado para as 15 horas, em
Albergaria-a-Velha.
Habitual titular, Nágela espera continuar “a ajudar a equipa
a vencer e a chegar nas finais
para ganhar títulos”, frisou.

§futsal
Jogo às 17 horas
CR Candoso recebe
Leões Porto Salvo
em mais uma final

A equipa vimaranense do Candoso procura somar hoje mais um
resultado positivo na luta pela
manutenção na I Divisão Nacional de futsal. O Candoso está no
12.º posto acima da linha d’água.
A jogar em casa, o Candoso defronta os Leões de Porto Salvo,
em encontro a contar para a 21.ª
jornada. Jogo começa às 17 horas e pode ser acompanhado na
página do Facebook do Candoso.
Jornada completa:
Modicus - SC Braga/AAUM
Benfica - Belenenses
Portimonense - Eléctrico
Viseu 2001 - Sporting
Burinhosa - Caxinas
Sanjoanense - Fundão
Candoso - L. Porto Salvo
Azeméis - Quinta Lombos.
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§ andebol de luto
Guarda-redes do FC Porto e da selecção nacional

Alfredo Bravo Quintana morreu ontem
O guarda-redes luso-cubano de
andebol do FC Porto e da selecção
nacional, Alfredo Bravo Quintana,
faleceu ontem, com 32 anos, no
Hospital de São João. Vítima de uma
paragem cardio-respiratória que
sofreu segunda-feira quando se
recreava no pavilhão antes de um
treino, o internacional de 2,01 metros ficou até ontem em coma e não
recuperou.
A direcção da Federação de Andebol
de Portugal decretou luto, até dia
31 de Março em todas as provas
nacionais e internacionais em que
participa, e decidiu ainda propor à
Assembleia Geral a aprovação de um
voto de reconhecimento e pesar a
Alfredo Quintana, na próxima sessão a realizar, previsivelmente, no mês de
Abril.
O seleccionador nacional, Paulo Jorge Pereira, o FC Porto, o Presidente da
República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o secretário de Estado do Desporto,
João Paulo Rebelo, manifestaram notas de pesar.

Hoje às 18 horas

ABC/UMinho visita Gaia em
luta por lugar nos quartos
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

O ABC UMinho visita hoje, às
18 horas, o FC Gaia, em jogo
dos oitavos de final da Taça de
Portugal de andebol. As duas
equipas, orientadas por Carlos
Resende pelo lado do FC Gaia e
Jorge Rito, enfrentaram-se esta
época na pimeira volta do campeonato nacional Andebol 1,no
pavilhão do FC Gaia, com triunfo dos bracarenses por 18-29.
Embora desde aquele jogo, que
teve lugar em Outubro de 2020,
a equipa da margem do Douro,
composta em grande parte por
jogadores juniores, possa já ter
evoluído, é improvável que tenha já capacidade de lutar de
igual para igual com os academistas, igualmente jovens, mas
já com mais tempo de competição nos seniores.
“Basta ver o último resultado
que o Gaia fez em casa com o
Benfica, jogou em casa perdeu
por dois (32-34) e uma excelente
replica. Reforçou-se com um jogador do Águas Santas. Não nos
podemos tranquizar com o jogo
de Outubro. Um jogo da Taça é
sempre um jogo da Taça e nós
estamos preparados”, vincou o
treinador do ABC, Jorge Rito,

+Taça de Portugal
1/8 final
Hoje
Belenenses - Póvoa AC
FC Gaia - ABC/UMinho
São Mamede - SC Horta
Amanhã
Madeira SAD - Á. Santas
1/16 final
Amanhã
Avanca - Sanjoanense
reconhecendo que a equipa de
Braga “vai ter de jogar ao seu
melhor nível para chegar aos
quartos de final”.
À procura de um lugar nos
quartos-de-final, o Póvoa AC,
que no campeonato vem de uma
derrota em casa diante do Benfica, visita o Belenenses
A Académica de São Mamede
recebe o SC Horta, e o Madeira
SAD mede forças com o Águas
Santas.
Ainda referente aos 1/16 avos
de final, a Artística de Avanca
recebe a AD Sanjoanense

HC Braga recebe SC Tomar
em busca de lugar ao sol

TRÊS PONTOS PODEM SIGNIFICAR aproximação às posições de acesso ao
play-off e distância de segurança para os ligares de descida.
HÓQUEI EM PATINS

+Jornada 21

| Rui Serapicos |

O Hóquei Clube de Braga recebe hoje às 18 horas o SC Tomar,
lube que esta época surpreendeu
em aproximação aos lugares de
topo, em jogo a contar para
a 21.ª jornada do campeonato
nacional da I Divisão de hóquei
em patins.
Os nabantinos chegam ao Pavilhão das Goladas em 6.º lugar
com 34 pontos, enquanto os bracarenses, em 9.º lugar com 19,
procuram distanciar-se à zona de
despromoção.
“O Tomar apetrechou-se muitissimo bem para atacar esta
época. Está com todo o mérito a
bater-se com os grandes e até a
obter resultados positivos com
os candidatos ao título”, comentou ontem, com o Correio do
Minho, Tó Neves, o treinador
do Hóquei Clube de Braga.
“Este lugar que o Tomar ocupa
não surpreende a quem anda no
hóquei em ptins. Tem um plantel

Hoje
FC Porto-Sporting
Famalicense-HC Tigres
HC Braga-SC Tomar
OC Barcelos-Riba d’Ave OC
AD Valongo-Juv. Viana
HC Turquel-Sanjoanense

DR

Amanhã
Benfica-Oliveirense

Tó Neves, treinador do HC Braga

riquissimo bem orientado, nada
de surpreendente”, salientou.
Questionado se identifica neste
adversários pontos fracos e pontos fortes, o tecnico dos bracarenses reconhece que “como todas as equipas tem pontos fortes
e pontos fracos”.
“Mas é uma equipa com jogadores já muito rotinados, uma
equipa bastante entrosada em

que se destaca o o Xanoca, que
está a fazer uma época muito
acima, também sobressai o Ivo.
e o guarda-redes (Francisco Veludo, que já representou por
duas épocas o HC Braga) é bastante seguro”, observa, garantindo no entanto que “preparámos
o jogo, naturalmente.
Segundo Tó Neves, o plantel
do HC Braga está fisicamente
todo disponível para este jogo.

Dérbi minhoto, hoje às 18 horas

Óquei de Barcelos e Riba d’Ave em duelo
pelo título nacional e pela manutenção
HÓQUEI EM PATINS
| Rui Serapicos |

Na corrida ao título, o Óquei
Clube de Barcelos, segundo
com 45 pontos, recebe hoje às
18 horas o Riba d’Ave, que luta
pela manutenção e é 12.º com
15 pontos. “Este ano temos três
derrotas e a seguir a uma derrota
reagimos com uma vitória. Sexta-feira (derrota em Alvalade) já
passou e sábado (com o Riba
d’Ave) estão em disputa três
pontos que ambicionamos”, disse Rui Neto, o treinador do OC
Barcelos.
Raúl Meca, do Riba d’Ave, que
perdeu em casa 2-3 com a Oliveirense quarta-feira, admitiu
que “é um calendário apertado
se virmos pelo lado negativo.

DR

DR

Rui Neto, treinador do OC Barcelos

Raúl Meca, treinador do Riba d’Ave

Pelo positivo, são jogos que queremos disputar, temos de nos focar no nosso plano de jogo e esperar que a sorte nos sorria.”,
Destacam-se nesta ronda as
partidas FC Porto-Sporting e
Benfica- Oliveirense. A Juven-

tude de Viana, em 8.º com 22
pontos, visita Valongo, 7.º classificado também com 22.
Com 17 pontos o Famalicense,
que é 11.º, acima da linha de
água – recebe o ‘lanterna vermelha’ Tigres, último com 10.
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Opinião
ANTÓNIO FERRAZ Professor da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho

Ideias

“Esforço orçamental” português para a saída
da crise Covid-19 é um dos menores da zona euro

U

m recente relatório do Banco
Central Europeu (BCE) versa
sobre a evolução macroeconómica dos países-membros da Zona Euro
(UE-19), tendo por base dados disponibilizados pela Comissão Europeia sobre os
Orçamentos de Estado (OE) de 2020 (valores definitivos) e 2021 (valores previstos) dos países. Um dos conceitos-chave
do documento é o “esforço orçamental”
para a saída da crise sanitária, económica
e social em que vivemos (e.g. quebra do
PIB de 7,6% em 2020), quer dizer O “esforço orçamental” de um país é o impacto
no défice orçamental (medido em percentagem do PIB), resultante da tomada de
medidas orçamentais específicas de combate a crise Covid-19, sobretudo, o adiamento de receitas públicas e a aceleração
de gastos públicos, com o objetivo de relançamento da atividade económica global.
O relatório aponta ainda que em Portugal, em 2020, o “esforço orçamental” face a crise Covid-19 teve um impacto no
défice orçamental de apenas 3% do PIB,
quedando-se num modesto terceiro lugar
da UE-19, sendo apenas superior aos casos de Espanha e Finlândia. Mais, Portugal comparado com os países-membros
da UE-19 possui um valor de “esforço orçamental” muito baixo, mesmo em relação a países com dívidas públicas superiores. Ou seja, o “esforço orçamental
português apresenta-se bem aquém do desejável para a retomada da produção, do
rendimento e do emprego.
Questão: qual a relação entre o nível de
endividamento público e o “esforço orçamental” dos países-membros da UE-19?
Ora, os dados estatísticos do relatório do
BCE referente ao ano de 2020, apontam:
(1) Que os países com dívidas públicas
menores, logo, mais confortáveis, apresentam níveis de “esforço orçamental”
para contrariar a crise Covid-19 mais ele-

PROPRIETÁRIO E EDITOR
Arcada Nova – Comunicação, Marketing e
Publicidade, SA. Pessoa colectiva n.º 504265342.
Capital social: 150 mil €uros.
N.º matrícula 6096 Conservatória do Registo
Comercial de Braga.
Detentores de 5% ou mais do capital social: Paulo
Nuno M. Monteiro (99,5%)

vados, caso dos países da Europa do Norte;
(2) Porém, como indicamos atrás, há exceções, casos da Itália e Grécia que apresentando dívidas públicas superiores à
portuguesa tem um “esforço orçamental”
maior do que o existente em Portugal.
Por sua vez, em termos de previsão para
2021, o “esforço orçamental inscrito no
OE-2021 (aprovado em outubro passado)
deverá estar sobreavaliado. Porquê? Dado
que pela experiência passada, por exem-
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plo, em 2020, mostra que houve um desfasamento entre os valores previstos do
“esforço orçamental” (inscritos no OE2020) e os valores efetivos/executados do
mesmo no final de 2020, pondo em causa
a dinâmica de recuperação económica.
Em grande medida, tal constatação resulta do facto de a governação portuguesa
em nome da chamada “contenção orçamental” (prosseguida de forma mais dura
ou mais suave desde a intervenção de da
“troika”), deixou de gastar/executar valo-
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res inicialmente inscritos no OE-2020 em
apoios as famílias, as empresas, no investimento público, na aquisição de bens e
serviços, etc. num valor de 2600 milhões
de euros.
É, de notar ainda, que a “política de contenção” (i.e. austeridade) que tem vindo a
ser prosseguida desde os tempos da “troika”, para além de entravar a recuperação
económica, é também contraproducente
em termos de dívida pública (em Portugal
esta situa-se em cerca de 130% do PIB),
dado que a crise Covid-19 provoca contração da produção, do rendimento e do
emprego e, logo, de forma automática gera menos receita pública e mais despesa
pública (e.g., subsídios de desemprego).
Aliás, a experiência mostra que os países
que aplicaram com maior rigor políticas
de austeridade/contenção orçamental foram os países que apresentam agora
maiores dívidas públicas (em % do PIB).
Sendo assim, Portugal deve aumentar o
seu nível de “esforço orçamental” para
combater a crise Covid-19, reduzir o diferencial entre os gastos públicos previstos
e os gastos públicos efetivos/executados.
E, se a isso, se adicionar o facto de se assistir atualmente a adoção de sucessivos
programas de injeção de liquidez e de
aquisição de títulos da dívida pública por
parte do BCE e, logo, a existência de mínimos históricos das taxas de juro nos
mercados financeiros, então a oportunidade de investimento, nomeadamente de investimento público, não deve ser desperdiçada visando a retomada económica
pós-pandemia.
Concluindo, se assim for, pode-se esperar que num futuro mais ou menos próximo, ter-se-á:
(1) Um mais intenso e eficaz combate a
crise sanitária, económica e social atual;
(2) Um alavancar da produção, do rendimento e do emprego;
(3) Um alívio da própria dívida pública.
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Opinião
RUI FERREIRA Presidente da Direção da Braga Mais

Escreve quem sabe

O

Património Cultural Imaterial,
também denominado de intangível é uma tipologia patrimonial
que progressivamente se tem afirmado no
nosso quotidiano. Pretendendo abordar rituais, saberes e práticas específicas das
comunidades, frequentemente se associa
e confunde com a noção de “folclore”,
termo de origem germânica que remete
para as artes e saberes do povo, ou seja,
para a cultura popular. Foi precisamente
neste âmbito que nasceu este processo
crescente de valorização dos bens de natureza intangível.
Há, efetivamente, uma similitude entre
os conceitos de património cultural imaterial e de cultura popular. O preconceito
que recai sobre o termo “folclore” provocou a sua progressiva substituição lexical
pela terminologia de “património cultural
imaterial”. Por isso mesmo, trata-se de
uma categoria patrimonial que pode abordar um incomensurável universo de bens
no quais se podem enquadrar artes, festas,
sons, danças, saberes ou costumes, entre
outros elementos da vida de uma comunidade.
Como encontrar critérios objetivos para
definir primeiramente o que integra a categoria de património e, em segundo lugar, o que, após esse reconhecimento, é
digno de proteção legal? Partindo dessa
ausência de critérios universalmente acei-

O Património Cultural Imaterial
tes na definição de património, nomeadamente da sua categorização como “imaterial” ou “intangível”, são frequentes os
questionamentos acerca da sua efetiva delimitação contextual.
A emergência do património imaterial
deve-se parcialmente à globalização, que
é entendida como uma ameaça às identidades locais, tendo estabelecido a tensão
necessária para despertar esta discussão
no seio da comunidade internacional. De
certa forma, foi a necessidade de evitar o
desaparecimento e a adulteração dos elementos mais básicos que integram os
princípios de sociabilidade nas diferentes
comunidades, que provocou a urgência de
estabelecer parâmetros internacionais para a salvaguarda daquilo que se entende
como património cultural imaterial.
Após um processo de afirmação, particularmente revelado com a “Recomendação para a Salvaguarda da Cultura Tradicional e do Folclore” emitida em 1989 e
uma década mais tarde com “Proclamação das Obras-primas do Património Oral

e Imaterial da Humanidade”, a UNESCO
haveria de finalmente conferir um estatuto primordial a esta tipologia patrimonial
na sua 32.ª conferência realizada em Paris
a 17 de outubro de 2003 através da aprovação da “Convenção para Salvaguarda
do Património Cultural Imaterial”.
Segundo a definição geral aprovada pela
UNESCO, a noção de “património cultural imaterial” corresponde às “práticas,
representações, expressões, conhecimentos e competências – bem como os instrumentos, objetos, artefactos e espaços culturais que lhes estão associados – que as
comunidades, grupos e, eventualmente,
indivíduos reconhecem como fazendo
parte do seu património cultural” (Convenção para Salvaguarda do Património
Cultural Imaterial, 2003: artigo 2.º). O
bem patrimonial não é a loiça, mas o saber-fazer. Não é a pizza, mas a arte de a
confecionar. Não são os adereços, mas a
procissão. É certo que os adereços são
fundamentais na própria identidade da
manifestação, no entanto os objetos ape-

nas alcançam sentido e valor no momento
da sua utilização. Uma forma de falar, um
alfabeto, um ofício, uma tipologia musical, uma dança ou uma festa tudo isso
pertence ao domínio do património cultural intangível. E o que é que efetivamente
distingue esta tipologia patrimonial das
demais? Por que apenas tão tarde foi obtendo reconhecimento?
A característica mais evidente dos bens
imateriais aparece devidamente referenciada na definição apresentada pela
UNESCO: são as pessoas. É óbvio que a
maior parte das tipologias patrimoniais, à
exceção das categorias do património natural - foram realizadas pelo ser humano.
No entanto, hoje apresentam-se como
realidades estáveis, apenas se justificando
a intervenção humana no âmbito da sua
conservação e salvaguarda. No que respeita ao património cultural imaterial, tratando-se de uma realidade viva, encontrase em dependência direta da ação
humana.
“No património material o mais importante são as coisas; no património imaterial o principal são as pessoas” (Cabral,
2011). Desloca-se, desta forma, o enfoque do objeto para quem o executa. Ou
seja, sem o ser humano não há património
cultural imaterial e esta é a melhor definição possível que podemos dar a este conceito.

Alimentação e Doenças da Tiróide

A

tiroide é uma pequena
glândula em forma de
borboleta que se encontra à frente da traqueia, na
parte anterior do pescoço. Uma
das suas principais funções é
regular o metabolismo do organismo (o processo que transforma os alimentos em energia),
pelo que influencia todos os sistemas e órgãos do nosso corpo.
As disfunções da glândula tiroideia podem ser condicionadas por múltiplos fatores genéticos e ambientais, mas a
evidência científica reforça que
uma alimentação adequada tem
um papel muito importante no
correto funcionamento desta
glândula.
No caso do hipotiroidismo, há
uma produção insuficiente de
hormonas e tudo passa a funcionar mais lentamente. Ocorre
também a diminuição da capa-

cidade de memória, cansaço,
dores musculares e nas articulações, sonolência, pele seca, ganho de peso, aumento nos níveis de colesterol e, em alguns
casos, depressão, podendo haver ainda frio, queda de cabelo
e infertilidade.
No hipertiroidismo, a produção de hormonas é excessiva e
as funções do corpo aceleram.
Muitos doentes com hipertiroidismo sentem calor mesmo numa habitação fria, a sua pele
torna-se húmida, já que tendem
a suar profundamente, e as
mãos podem tremer. Sentem-se
nervosos, cansados e fracos, aumentam o seu nível de atividade e de apetite (embora percam
peso), dormem pouco e evacuam frequentemente, algumas
vezes com diarreia.
O aporte adequado de iodo é
fundamental para a síntese das

MARIANA BRIOTE

Nutricionista do Hospital de Braga

Voz à Saúde
hormonas da tiróide onde intervêm múltiplas enzimas e micronutrientes tais como o selénio, o
zinco, o cobre, o ferro, a vitamina A e a vitamina D. A carência
de iodo é considerada um problema de saúde pública a nível
mundial. Neste sentido a OMS
recomenda a disponibilização
universal de iodo na forma de
sal iodado, de maneira abranger
toda a população. Em Portugal
também estão implementadas
algumas estratégias para os grupos considerados de risco, no-

meadamente as crianças, grávidas e mulheres que planeiam
engravidar.
As carências nutricionais são
os principais fatores de risco
para a disfunção tiroideia e
comprometimento da síntese
das hormonas tiroideias, por isso, uma alimentação variada e
equilibrada é crucial para o
atingimento de níveis adequados de diversos micronutrientes
indispensáveis ao correto funcionamento da tiroide. Por outro lado, o aumento de peso, e
consequente a obesidade podem ser também fatores de risco para distúrbios da tiróide.
Quem já tem alguns distúrbios
da tiroide deve evitar o consumo exagerado de soja e seus derivados. Alguns estudos mostram que estes alimentos podem
contribuir para a desregulação
desta glândula. No entanto, isto

só acontece em pessoas com
história familiar de doença da
tiroide ou que não consomem
iodo nas doses recomendadas.
A couve, os brócolos, o repolho e os espinafres contêm glucosinolatos e por isso não devem ser consumidos crus
diariamente. Devem ser sempre
cozinhados de modo a estas
substâncias não interferiram na
captação do iodo pelas células.
Por outro lado, deve evitar comer alimentos industrializados
ricos em açúcar uma vez que
estes afetam a capacidade desta
glândula produzir hormonas.
Por isso, quer tenha hiper ou
hipotiroidismo, procure um nutricionista para um melhor
apoio e orientação nutricional,
pois a individualidade e as condições de cada indivíduo necessitam de uma abordagem personalizada.
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Autarca barquense elogia autoridades
pela reabertura da fronteira do Lindoso

AUGUSTO MARINHO, presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca, veio a público saudar a reabertura da fronteira de
Madalena, no Lindoso, destacando a medida do governo e também o facto de o Presidente da República ter falado do problema.
lll
O presidente da Câmara de
Ponte da Barca, Augusto
Marinho, vem a público
saudar a reabertura da
fronteira do Lindoso, em
Madalena - que “é o único
ponto fronteiriço do vale do
lima com a Galiza,
considerando que o fecho
era “de grande injustiça para
com Ponte da Barca”.

PONTE DA BARCA
| Redacção |

Augusto Marinho, presidente da
Câmara Municipal de Ponte da
Barca, saudou ontem o ministro
da Administração Interna pela
decisão de reabertura da fronteira da Madalena, em Lindoso, já
no próximo da 2 de Março, pondo um ‘ponto final’ no longo período de encerramento do único
ponto fronteiriço do vale do lima
com a Galiza e “de grande injustiça para com Ponte da Barca”.
A informação surge na sequência de conversa de Augusto Marinho com Eduardo Cabrita que
garantiu a criação de um posto
de passagem autorizado à semelhança do que sucede com as
fronteiras de Monção e Melgaço, ou seja, com passagem autorizada de manhã e ao final da
tarde nos dias úteis.
O autarca Augusto Marinho
considera que, a este nível, “o
governo atendeu a uma justa reivindicação dos muitos trabalhadores transfronteiriços que diariamente utilizam a fronteira da
Madalena, em Lindoso”, agradecendo ainda a atenção expressa
pelo Presidente da República

DR

Augusto Marinho, presidente da Câmara de Ponte da Barca

Marcelo Rebelo de Sousa com
quem teve oportunidade de falar
na passada segunda-feira.
O presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca saúda a
decisão do governo, que constará na renovação do novo período
do Estado de Emergência, assim
como agradece o apoio e ajuda
de todas as instituições, autar-

cas, Deputados à Assembleia da
República e, em particular, à população barquense que em momento algum deixou de estar solidária
com
esta
justa
reivindicação de Ponte da Barca.
Refira-se que o controlo de
pessoas nas fronteiras terrestres
e fluviais vai manter-se até ao
próximo dia 16 de Março, tendo

Debate sobre o Ambiente até 2030

sido decidido acrescentar mais
dois Pontos de Passagem Autorizados (PPA) - Ponte da Barca e
Vinhais, que funcionarão nos
dias úteis entre as 6 e as 9 horas
e entre as 17 e as 20 horas.
Assim, a partir das 00 horas do
próximo dia 2 de Março, mantém-se limitada a circulação entre Portugal e Espanha - e so-

mente nos PPA - ao transporte
internacional de mercadorias, de
trabalhadores transfronteiriços e
de caráter sazonal devidamente
documentados, e de veículos de
emergência e socorro e serviço
de urgência.
Continua também suspensa a
circulação ferroviária transfronteiriça, exceto para transporte de
mercadorias, bem como o transporte fluvial entre Portugal e Espanha.
Estas limitações não impedem
a entrada em Portugal de cidadãos nacionais e de titulares de
autorização de residência em
Portugal, bem

Alunos disputam a fase escolar/municipal na próxima quarta-feira

Sustentabilidade, ambiente e clima Trinta e dois alunos disputam
em debate no segundo ‘focus group’ Concurso Nacional de Leitura
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

O segundo ‘focus group’ de preparação e
auscultação da Agenda da Inovação 2030
de Viana do Castelo decorreu anteontem
por via digital com diversas entidades para debater o tema da sustentabilidade, ambiente e alterações climáticas. A sessão,
com a presença do vereador do Ambiente,
Ricardo Carvalhido, serviu sobretudo para lançar a discussão em torno do ambiente até 2030.
A sessão integrou diversas entidades, investigadores e escolas, pelo que foram
abordadas questões relacionadas com o

papel da educação para a sustentabilidade
e os planos de impacto ambiental, que deveriam integrar o sector da investigação.
A sustentabilidade ambiental com a captação de energia das ondas do mar, de painéis fotovoltaicos, do curso da água no
abastecimento público, a mobilidade sem
poluição foram também abordados, assim
como os resíduos e os plásticos e a economia circular. A protecção da costa marítima, a produção e partilha do conhecimento, e na monotorização e recolha de
informação, a recolha de resíduos e o papel da sociedade na sustentabilidade ambiental foram também aportados pelos diversos intervenientes.

VIZELA

| Redacção |

Ao todo foram 32 os alunos seleccionados pela Câmara Municipal de Vizela para disputar a fase municipal do Concurso
Nacional de Leitura, que se realiza já no
próximo dia 3 de Março. A sessão que
corresponde à Fase Municipal do Concurso Nacional de Leitura será transmitida
no próximo dia 3 de março, a partir das
14 horas na página de Facebook da Câmara Municipal de Vizela.
Esta é uma iniciativa promovida pelo
Município de Vizela em parceria com a
Biblioteca Municipal, em parceria com os

Agrupamentos de Escolas de Vizela e Infias e Rede de Bibliotecas Escolares, organiza a Fase Municipal do Concurso Nacional de Leitura.
Recorde-se que o Concurso Nacional de
Leitura é uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura 2027, que visa a celebração
da leitura e da escrita e é composto por
quatro fases distintas: a escolar/municipal; a intermunicipal e a nacional.
Depois de apurados os alunos que saírem desta fase escolar/municipal que vai
ter lugar na próxima quarta-feira, os seleccionados passarão então para as fases
segintes até à desputa final que decorrerá
a nível nacional.

24 Publicidade

27 de Fevereiro 2021 correiodominho.pt

correiodominho.pt 27 de Fevereiro 2021

Publicidade 25

27 de Fevereiro 2021 correiodominho.pt

26 Publicidade

ID:124391034-53 -

239.000 €

C.E.:(C) T5 em São Victor totalmente remodelado,
com 4 quartos, 1 suite e 3 w.c´s. Com acabamentos
de requinte, mobilado e decorado.

ID:124391005-530 -

299.000 €

C.E.:(NC) Quinta com moradia para restauro,
localizada em Adaúfe.Tem terreno com 11.560 m2,
totalmente murada. A 1 Km da estrada nacional
e a 1 Km da praia fluvial de Adaúfe e Navarra.

ID:124391010-192 -

138.500 €

C.E.:(A) Apartamento T2, como novo,
situado em Real.

ID:124391013-174 -

89.900 €

C.E.:(F) Excelente moradia individual nos arredores
da vila de Vila Verde, na freguesia do Pico, junto
à Estrada Nacional 101. Com 720 m2 de terreno,
poço de água para consumo a 100%
(análise recente), churrasqueira,
árvores de fruto, jardim e horta.
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PRECISA-SE
DE ELECTRICISTAS
E AJUDANTES

CLASSIFICADOS

Instalações Eléctricas
Manutenções
Energias Renováveis
938291548 / 935156106

WWW.CORREIODOMINHO.PT

CASA DE
ACOLHIMENTO
SÉNIOR

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

COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS

T0 69 000 €

Construção a iniciar em Gualtar
www.nortinveste.com

ARRENDA-SE

VENDO
T1, T2, T3, T4 E MORADIAS

APARTAMENTO
T2 NOVO
QUINTA DA NAIA

A PARTIR DE 100.000 €

Com electrodomésticos,
ar condicionado,
sistema de aquecimento sanitário,
garagem individual
e condomínio incluído.

FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS

www.nortinveste.com
Telem. 919 778 225

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

PREÇO: 700,00 €

POSSIBILIDADE DE VENDA COM OPÇÃO DE COMPRA!
MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO...

Nortinloc

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!!

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

Acolhe idosa/o ou casal.
Excelentes condições.
Tel. 938 530 248

“Correio do Minho”, 27/02/2021

Notária
Maria Margarida Gomes Dias Azenha
NIF 125 189 680

EXTRACTO
Eu abaixo assinado Paulo Jorge Domingues da Silva Passos, colaborador da Notária Maria Margarida Gomes Dias
Azenha, nif 125.189.680, devidamente autorizado para a prática deste acto nos termos do n.º 3 do art.º 8º do dec-lei
26/2004 de 04 de Fevereiro, conforme publicação no sítio da
ordem dos notários sob o nº 47/18
CERTIFICO que neste cartório, desde folhas 105 e seguintes, do livro de notas nº 375B, se encontra exarada uma
escritura de justificação notarial, na qual: Domingos Ferreira
Gomes Vilaça e mulher Maria Natércia Matos Pinto
Machado, NIFS 130.896.241 e 164.748.024, casados sob o
regime de comunhão de adquiridos, residentes na Rua do Rio
Cávado, n.º 44, lugar de Amproa, freguesia de Pousa, concelho de Barcelos, ele natural da freguesia de Bastuço (Santo
Estevão), e ela da freguesia de Pousa, atrás referida, portadores dos cartões de cidadão respectivamente nºs 01824251
0 ZZ2, válido até 23.02.2022 e 01935046 5 ZZ5, válido até
26.07.2022, DECLARARAM: Que são donos e legítimos possuidores, há mais de quarenta anos, com exclusão de outrem, do seguinte imóvel: Prédio urbano destinado a indústria,
composto de rés-do-chão, com uma divisão e primeiro andar,
com uma divisão, e logradouro, com a área coberta de duzentos e cinquenta e cinco metros quadrados e descoberta de
dois mil metros quadrados, sito no lugar da Boavista, freguesia de Celeirós, concelho de Braga, inscrito na matriz sob o
artigo 782 da União das Freguesias de Celeirós, Aveleda e
Vimieiro, proveniente do artigo 443 da extinta freguesia de
Celeirós, com o valor patrimonial de 65 413,82€, a confrontar
do norte e nascente com Domingos Ferreira Gomes Vilaça,
do sul com a Rua Monte Carrinhos e do Poente com Do-mingos Ferreira Gomes Vilaça e caminho de consortes, não descrito na Conservatória, a que atribuem o valor de sessenta
mil euros, para efeito deste acto.
Que o dito prédio foi adquirido por eles outorgantes, por
volta do ano de mil novecentos e sessenta e nove, por contrato verbal de compra e venda a Custódio Vieira das Neves
Moreira e mulher Maria Virgínia de Oliveira Vieira das Neves
Moreira, sem que a respectiva transmissão tenha sido
reduzida a escritura pública.
Que não são assim eles outorgantes detentores de qualquer título formal que legitime o domínio do referido prédio.
Que, não obstante isso, têm eles justificantes usufruído o
dito prédio, desde aquele ano de mil novecentos e sessenta
e nove, gozando todas as utilidades por ele proporcionadas,
designadamente utilizando-o para fins industriais, pagando
os respectivos impostos, com ânimo de quem exercita direito
próprio, sendo reconhecidos como seus donos por toda a
gente, fazendo-o de boa fé por ignorarem lesar direito alheio,
pacificamente, porque sem violência, contínua e publicamente, à vista e com conhecimento de toda a gente e sem oposição de ninguém - e tudo isto por um lapso de tempo superior
a quarenta anos.
Que, assim, justificam o direito de propriedade sobre o referido prédio, por usucapião, que invocam para efeitos de
registo, dado que o seu modo de aquisição não pode ser
comprovado por qualquer outro título formal extrajudicial.
Está conforme o original.
Braga, 24 de Fevereiro de 2021
O Colaborador,

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

106.0 FM
antenaminho.pt
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SOBRE RODAS

ANUNCIE NAS
NOSSAS PÁGINAS

COMPRE NOS STANDS CM

CITROËN Ë-BERLINGO

VERSÃO DE PASSAGEIROS ELECTRIFICADA
Depois da versão comercial, o Citroën ë-Berlingo
chega agora na versão de passageiros. O objectivo?
Trazer a electrificação às famílias.
Depois da sua variante comercial, o ë-Berlingo chega agora na versão de passageiros, disponível em dois comprimentos (a versão curta M tem 4,40 m e a versão longa XL mede 4,75 m) e com até sete lugares. Baseado na plataforma eCMP, a mesma já usada pelos Peugeot e-208, e-2008, Opel Corsa-e e Mokka-e, o ë-Berlingo
conta com um motor eléctrico de 136 cv (100 kW) e 260 Nm. Revelados os dados
relativos ao motor eléctrico, é altura de te falarmos acerca da bateria que lhe “dá”
energia. Com 50 kWh de capacidade com arrefecimento líquido, esta permite uma
autonomia de até 280 km. Face às restantes versões de passageiros do Citroën Berlingo, o ë-Berlingo conta, como seria de esperar com alguns detalhes exclusivos.
No exterior, os maiores destaques são o monograma “ë”, a ausência de grelha dianteira e os detalhes em “Azul Anodizado” nos para-choques e nos Airbump. No interior encontramos o comando ë-Toggle que controla a transmissão e vemos o ecrã
tátil de 8” apresentar um menu específico que nos informa acerca do fluxo de energia, do sistema elétrico e do nível de carga da bateria e as habituais estatísticas.

DR

Depois da versão comercial, o Citroën ë-Berlingo chega agora na versão de passageiros.

RENAULT
PREMIUM
LANDER
410 cavalos

confiança e credibilidade
910 829 639

AUTOMÓVEIS | EMPILHADORES | CAMIÕES
Rua 2 Lugar da Estrada s/n. 4730-459 Vila de Prado
(junto as piscinas)

RENAULT
PREMIUM
270 cavalos
Ano 2012
69000 km

www. rolarverde.com
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www.vciautomoveis.pt

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

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

Zona Industrial de Sequeira: RUA DA VENDA, LOTE 5 - 4705-629 SEQUEIRA BRAGA
tlf./ 253 674 868 • tlm. 936 176 448 • 938 176 449 • 961297 417

vcivenda@gmail.com

Aproveite as ofertas Stock-Car!
Viaturas semi-novas e usadas
com garantia e rigoso controlo de verifificação.

www.stock-car.pt
Ed. Stock Car - Cabanas - Dume

BRAGA
Tlf. 253 300 500

Rua 25 de Abril - Edifício Stock-Car
Carvalhais - Silvares

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

FORD PUMA DIESEL 1.5 TDCI 120CV
AE-28-PP – 23.750€
7 ANOS DE GARANTIA
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TELEVISÃO
RTP 1
07:00
07:12
07:18
07:40
07:50
08:00
10:55
11:56
13:00
14:15
15:00
19:07
19:59
00:00
01:46
02:42

RTP 2

Gawayn
Histórias à Solta
Nutri Ventures
Desafio Ficoemcasa
Radar XS
Bom Dia Portugal
Fim de Semana
Mal - Amanhados:
Os Novos Corsários das Ilhas
Ni Hao China
Jornal da Tarde
Hora dos Portugueses
Hoje Há Festival
O Preço Certo
Telejornal
Conspiração Explosiva
Presidente Biden
As Novas Viagens
Philosophicas

15:05 Vela: Americas Cup World
Series - Resumo
16:00 Mustang (2015)
17:35 Biosfera
18:06 Belgravia
18:52 Falar, Falar Bem, Falar Melhor
19:37 Faça Chuva Faça Sol
20:08 Ainda Tenho Um Sonho
Ou Dois - A História dos Pop
21:05 Ao Serviço da França
21:30 Jornal 2
21:48 Página 2
22:09 Teatro Real - Purcell:
The Indian Queen
01:25 Jaime
03:10 Gigantes
03:55 Margens do Paraíso
05:38 Euronews

4

SIC
05:30
06:00
06:45
08:00
09:00
12:00
13:00
14:15
15:00
15:30
15:45
18:00
20:00
21:30
00:00
01:30
03:30

TVI
Camilo, o Presidente
Etnias
Uma Aventura
Minutos Mágicos
Estamos em Casa
Nosso Mundo
Primeiro Jornal
Alta Definição
E-Especial
Casa Nova
Regresso ao Futuro
Cinema Paraíso
Jornal da Noite
Terra Nossa
Os Sonhos Não Têm Teto
Cinema
Carro do Ano

05:45 Os Batanetes
06:00 Nanny Mcphee - A Ama Mágica
07:45 Diário da Manhã
Fim-de-Semana
09:00 Inspetor Max
11:00 Querido, Mudei a Casa!
12:00 África Selvagem
13:00 Jornal da Uma
14:00 Conta-me - Catarina Furtado
15:00 Vivavida
16:00 Em Família
19:57 Jornal das 8
21:45 Bem Me Quer
23:00 Mental Samurai
00:15 Big Brother - Duplo Impacto
Extra de Sábado
02:00 Gti
02:15 Um Ritmo Perfeito
04:00 Doce Tenta

5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 - Ruim; excelente. 2 - ínfima; portanto;
também. 3 - sentenças; ouropol. 4 - cabeça; esposa.
5 - raspar; satélite. 6 - para; tolos; eles. 7 - aflição; cinema.
8 - cândido; ente. 9 - gatuno; saldar. 10 - nome de mulher;
oferecer; mesmo. 11 - arguida; violentos; essas.
VERTICAIS: 1 - muitos; sugerir. 2 - ápice; case. 3 - motivo;
gruta. 4 - enguiço; nem. 5 - depois; casta-nha. 6 - viajar;
mimoso; ele. 7 - amadurecer; defesa. 8 - além; saída.
9 - finórios; baraço. 10 - despido; floresta. 11 - favorável;
velhaco.

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Sudoku
9

labhilariolima@mail.telepac.pt

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
ARCOZELO T. 253 826 911

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
SÃO MIGUEL T. 253 481 429

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

7

FAFE
ALBARELOS T. 253 498 123

ARCOS DE VALDEVEZ
ARCUENSE T. 258 522 384

PONTE DE LIMA
MISERICÓRDIA T. 258 941 131

4

VILA NOVA DE FAMALICÃO
NOGUEIRA T. 252 310 607

CAMINHA
MODERNA T. 258 950 500

Av. Mal. Humberto Delgado, 87

R. 31 de Janeiro n.º 30

VIANA CASTELO
MANSO T. 258 822 520

Ponte de Pereiros, 60

GUIMARÃES
PARQUE T. 253 516 046

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

R. Dr. Carlos Saraiva 46

Praça da República, 92

Rua do Jardim

VILA VERDE
MISERICÓRDIA T. 253 311 172

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
SÃO PEDRO T. 251 648 094

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

BRAGA
SILVA T. 253 262 571
Largo Sra. A. Branca, 29

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

PÓVOA DE LANHOSO
MILÉNIO T. 253 635 800

Praça da República, 11
Publicidade
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4

7

Largo da Boavista

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

R. José Ribeiro Vieira de Castro, 368

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Praça Guilherme de Abreu, 61

Rua Dr. Abílio Torres, 442

R. Conselheiro Pedro Brito, 594

Bairro São Pedro Lote 18

R. da Matriz. 14

1

2

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

6

5

9

6
1

7

8

7
5
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Largo João Tomás da Costa, 34

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

antenaminho.pt

106.0 FM
PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 – ma; opimo; na. 2 - ima; ora; aum. 3 - lemas; talco. 4 - noz; Mulher.
5 - rapar; ogo. 6 - Em; racas; os. 7 - mal; nimas. 8 - Branco; com. 9 - rupia; pagar.
10 - ada; der; ate. 11 - re; malos; as. Verticais: 1 – mil; lembrar. 2 - amen; marude.
3 - amor; lapa. 4 - azar; ni. 5 - pos; pancada. 6 - ir; macio; el. 7 - maturam; pro. 8 - al;
saca. 9 - alho; soga. 10 - nucego; mata. 11 - amoroso; res.

R. Nossa Sra. de Fátima, 57

2
5

AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124
Praça do Comércio, 47

3
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NOVIDADE
3 AMIGAS

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

916 241 690

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

Menina só

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

Insólitos

925 751 527

Mulher repreendida
por estar em supermercado
sem máscara tira as cuecas
e usa-as como protecção

Uma mulher foi apanhada sem máscara num
supermercado na África do Sul, alertada pela
segurança do espaço que tinha de cumprir as
regras de prevenção da transmissão da
Covid-19, irritou-se e resolveu a questão de
forma insólita: tirou as próprias cuecas e
coloco-as na cara como se de uma máscara

NATASHA

Publicidade 31

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

VENEZUELANA
DE VOLTA

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

922 236 350
912 223 724

cirúrgica se tratasse.
O momento foi filmado por outros clientes
do espaço, um supermercado da cadeia Pick
n Pay, e depressa as imagens se tornaram
virais.
No vídeo vê-se a segurança, calmamente a
explicar à cliente que, se não tiver máscara
não pode ser atendida. "Se não tem máscara,
vou ter que lhe pedir que saia, porque não
vai ser atendida". A mulher responde que
não tem máscara mas, segundos depois,
levanta o vestido e tira a roupa interior.

JOGOS
Segunda 22/02/21

Sorteio 08/2021

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

Terça 23/02/21

Sorteio 16/2021

9 18 30 39 45
*1 *3
Quarta 24/02/21

Sorteio 16/2021

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

Lee

Modelo voltou
aos treinos e cheia
de intensidade.
A beldade não faz por
menos e assume que
esta “é uma forma
fantástica de
começar o dia”.

Sorteio 08/2021

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 26/02/21

Sorteio 17/2021

6 12 22 29 33
*6 *11

Sorteio 09/2021

LKJ 14470
Sábado 20/02/21

Sorteio 15/2021

2 28 31 36 45
+7

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: A Justiça, que
significa Justiça.
Amor: Período de harmonia a nível
sentimental. Aproveite!
Saúde: Poderá andar mais nervosa.
Coma alface. Atua como calmante.
Dinheiro: A criatividade poderá
conduzi-la ao sucesso. Receberá
elogios justos.
Números da Sorte: 4, 12, 15, 38,
39, 47

Balança
Carta do Dia: Rei de Ouros, que
significa Inteligente, Prático.
Amor: Aceite a pessoa que ama tal
como ela é. Afaste-se de fantasias.
Saúde: Para acalmar a tosse deixe
uma cebola na mesa de cabeceira.
Dinheiro: Use o seu sentido prático
para resolver uma questão
financeira.
Números da Sorte: 4, 7, 21, 29, 36,
47

Touro
Carta do Dia: 5 de Copas, que
significa Derrota.
Amor: Poderá fazer novas
amizades. Acredite que o futuro lhe
reserva alegrias.
Saúde: Coma frutos secos várias
vezes por semana. Evite problemas
de coração.
Dinheiro: Pense em formas de
aumentar os seus rendimentos.
Números da Sorte: 1, 9, 29, 33, 37,
42

Escorpião
Carta do Dia: 9 de Espadas, que
significa Mau Pressentimento,
Angústia.
Amor: Prepare um programa a dois
com o seu par. Afaste a angústia.
Saúde: Para perder uns quilinhos
acrescente raiz de gengibre aos
seus pratos.
Dinheiro: Se anda pouco dedicada
ao trabalho tome cuidado. Poderá
cometer um erro.
Números da Sorte: 7, 18, 21, 27,
36, 41

Gémeos
Carta do Dia: O Sol, que significa
Glória, Honra.
Amor: Sente-se numa ótima fase
no amor. Já merecia ser feliz!
Saúde: Para que o cansaço não se
apodere de si durma oito horas por
noite.
Dinheiro: Poderá concretizar um
negócio lucrativo. Viverá momentos
de glória.
Números da Sorte: 1, 18, 21, 24,
32, 43

Sagitário
Carta do Dia: 8 de Copas, que
significa Concretização, Felicidade.
Amor: Empenhe-se em realizar um
desejo da sua cara metade.
Saúde: Alivie as dores musculares
fazendo alongamentos durante o
dia.
Dinheiro: Possibilidade de receber
um aumento de ordenado.
Números da Sorte: 5, 7, 12, 19, 34,
37

Caranguejo
Carta do Dia: A Força, que significa
Força, Domínio.
Amor: Poderá ver renascer um
antigo amor, se não tem par. Às
vezes a vida reserva-nos surpresas.
Saúde: Possíveis dores de cabeça.
É o corpo a pedir mais descanso,
faça-lhe a vontade!
Dinheiro: Terá domínio sobre uma
situação inesperada. Seja forte e
determinado.
Números da Sorte: 8, 10, 18, 21,
26, 48

Capricórnio
Carta do Dia: O Dependurado, que
significa Sacrifício.
Amor: Pode sentir necessidade de
se isolar. Aproveite para tomar
decisões. Mude de vida.
Saúde: Descanse bastante para
recuperar forças.
Dinheiro: Com disciplina e espírito
de sacrifício vai desempenhar as
suas tarefas o melhor que sabe.
Será recompensada.
Números da Sorte: 1, 8, 13, 27, 28,
46

Leão
Carta do Dia: 9 de Paus, que
significa Força na Adversidade.
Amor: O seu par pode andar mais
nervoso. Seja paciente e dê a volta
à situação.
Saúde: Se anda com azia, tome um
chá de erva-cidreira. É remédio
santo!
Dinheiro: Dia exigente no trabalho.
Terá força para superar tudo.
Números da Sorte: 9, 14, 16, 24,
28, 37

Aquário
Carta do Dia: Ás de Ouros, que
significa Harmonia e Prosperidade.
Amor: A sua simpatia vai
conquistar quem a rodeia. Fará
bons amigos.
Saúde: Tendência para tensão
arterial baixa. Experimente tomar
guaraná em pó.
Dinheiro: Os seus investimentos
poderão dar lucros. Parabéns!
Números da Sorte: 9, 13, 20, 24,
39, 47

Virgem
Carta do Dia: 2 de Espadas, que
significa Afeição, Falsidade.
Amor: Um amigo de quem gosta
poderá desiludi-la com uma atitude
falsa. Proteja-se.
Saúde: Se faz retenção de líquidos
tome chá de cavalinha.
Dinheiro: Possível desavença com
um chefe. Calma e tudo se
resolverá.
Números da Sorte: 7, 16, 23, 25,
37, 42

Peixes
Carta do Dia: 10 de Copas, que
significa Felicidade.
Amor: A sua relação conhecerá
dias muito felizes. Viva o amor sem
receios.
Saúde: Para prevenir problemas de
osteoporose e dores nos ossos
tome um suplemento de cálcio.
Dinheiro: O seu esforço poderá ser
recompensado.
Números da Sorte: 1, 3, 17, 19, 25,
49
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António Costa

Vive-se “fase perigosa”
e de “ilusão”

O primeiro-ministro avisou que se vive
neste momento “uma fase perigosa” e
de “ilusão” ao pensar-se que “o pior já
está totalmente ultrapassado”, alertando para a subida ligeira do índice de
transmissibilidade devido a uma maior
mobilidade. “Neste momento vivemos
numa fase perigosa que é haver a ilusão de que o pior já está totalmente ultrapassado e que não corremos o risco
de regredir. Se há algo que todos te-

SÁBADO, 27 FEVEREIRO 2021
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

mos que nos empenhar é não regredir relativamente áquilo que
tão duramente tem sido conquistado com o sacrifício dos
portugueses ao longo desta semanas”, disse António Costa na
conferência de imprensa sobre o
novo período do estado de
emergência. O primeiro-ministro, António Costa, afirmou ainda que “este, infelizmente, não é
ainda o tempo do desconfinamento”, motivo pelo qual o Governo aprovou novo estado de
emergência sem alterações.

Saúde

Penafiel recebe
doentes de cuidados
intensivos do
Hospital de Braga

Guimarães

Cinco freguesias acrescentadas
às teleconsultas ‘SNS24 Balcão’

Em Guimarães são 9 as freguesias que dispõe dos serviços de teleconsultas, num projecto
desenvolvido em articulação com Ministério da Saúde, ARS Norte e Câmara Municipal. Esta
sexta-feira foram inaugurados cinco espaços para o serviço de teleconsultas “SNS24 Balcão” nas freguesias de Candoso S. Martinho, Infantas, Polvoreira e União de Freguesias de
Sande S. Lourenço e Balazar e UF Tabuadelo e S. Faustino. A estas complementam os serviços já inaugurados nas freguesias de Brito, Lordelo, Nespereira e UF Souto Santa Maria,
Souto S. Salvador e Gondomar.
Os novos espaços visam facilitar o acesso dos cidadãos aos vários serviços digitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), de forma rápida, mais próxima e segura, usufruindo destes
serviços nas respetivas juntas de freguesia. O balcão permite marcar consultas, renovar receitas de medicamentos, realizar uma teleconsulta, consultar resultados de exames, aceder
aos guias de tratamento, avaliar sintomas, entre outras.
O Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Luís Goes Pinheiro, evidenciou que “as juntas de freguesia são fundamentais para chegar às pessoas” sublinhando a
necessidade de criar um canal de acesso aos serviços de saúde através da componente digital. O Presidente da ARS Norte, Carlos Nunes, destacou o papel ativo das autarquias locais
nesta experiência que “está a ultrapassar as expetativas”, com realce para a articulação com
o ACES do Alto Ave, sob a orientação de Novais de Carvalho.
O Presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança, salientou a ação dos autarcas
das Juntas de Freguesia como um elo de confiança e proximidade com as pessoas. “O serviço de teleconsultas permite resolver questões com maior celeridade e é importante passar
esta mensagem de confiança e segurança às pessoas. Para que tudo funcione bem, é importante ainda um acompanhamento técnico e a formação necessária a colaboradores devidamente habilitados para prestar apoio assistido ao cidadão”, constatou o presidente da
autarquia de Guimarães.

O Centro Hospitalar do Tâmega e
Sousa (CHTS), com sede em Penafiel, recebeu dois doentes de cuidados intensivos do Hospital de Braga,
anunciou fonte da instituição.
Em comunicado, a fonte destaca
que, na altura de maior dificuldade
na região do Tâmega e Sousa (Outubro e Novembro), o Hospital de Braga foi um dos que mais ajudou o
CHTS.

Ponte de Lima

Vacinação arrancou
na Expolima

Em Ponte de Lima, o Centro de
Vacinação Covid-19 na comunidade,
sob a coordenação da ULSAM
iniciou a administração das vacinas
aos grupos prioritários definidos.
No primeiro dia foram vacinados
330 utentes com mais de 80 anos.
Esta sexta-feira, foram efetuadas
418 inoculações contra a Covid-19,
aos utentes com doenças associadas
e com idades compreendidas entre
os 50 e os 65 anos. O Centro de
Vacinação de Ponte de Lima dispõe
de cinco postos de vacinação, com
uma capacidade para receber 400
utentes por dia, mediante marcação
prévia, sob a coordenação da
ULSAM e respetivos Centros de
Saúde. A Câmara Municipal de
Ponte de Lima em colaboração com
a ULSAM, acolhe o Centro de
Vacinação Covid-19 na comunidade,
nas instalações do Pavilhão de
Feiras da Expolima, edifício que
reúne os requisitos identificados
pela Autoridade de Saúde.

Autárquicas

Vereador independente candidato
à Câmara de Ponte de Lima

O antigo deputado do CDS-PP e actual vereador independente na
Câmara de Ponte de Lima, Abel Baptista, é o candidato do Movimento
Ponte de Lima Minha Terra (PLMT) à presidência do município nas
próximas eleições autárquicas.
Em comunicado, o PLMT informou que o “grupo de cidadãos que
integram o movimento independente escolheram e formalizaram
internamente Abel Baptista como candidato a presidente da Câmara
Municipal de Ponte de Lima nas próximas eleições autárquicas”.

Alto Minho e Galiza

Fecho de fronteiras em 2020
causa mais de 92 ME de prejuízos
O fecho de fronteiras entre Portugal e Espanha, em 2020, provocou
“uma perda de faturação superior a 92 milhões de euros” nos 26
municípios portugueses e galegos do Agrupamento Europeu de
Cooperação Territorial (AECT) Rio Minho, foi hoje divulgado.
Em comunicado enviado, o AECT Rio Minho adiantou que aquele
impacto económico do primeiro confinamento geral motivado pela
pandemia de covid-19, entre 17 de Março e 30 de Junho, "é a principal conclusão de um estudo solicitado pelo AECT Rio Minho ao doutorado em Economia da Universidade de Vigo Xavier Cobas, que destacou que o prejuízo económico do atual encerramento será ainda
maior”.

Viana do Castelo

Parecer favorável com recomendações
a extração de caulinos

A Câmara de Viana do Castelo emitiu parecer “favorável com recomendações” à fusão e ampliação de concessões mineiras de caulinos
no concelho, cuja consulta pública termina hoje, revelou a autarquia. Em causa está o projecto de fusão e ampliação das concessões
mineiras de Bouça da Galheta, na freguesia de Fragoso, no concelho
de Barcelos, e Alvarães, União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro, Vila de Punhe, no concelho de Viana do Castelo.
Publicidade

