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BRAGA JÁ GASTOU ENTRE 4 E 5 MILHÕES DE EUROS COM A PANDEMIA QUE CHEGOU HÁ UM ANO ATRÁS
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Braga

Pandemia chegou há um ano e “travou
a fundo” o desenvolvimento de Braga

FAZ HOJE UM ANO que foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 em Portugal. A pandemia instalou-se e teve impacto na vida
de todos. No concelho de Braga representou “um travão a fundo” no desenvolvimento que vinha a registar-se nos últimos anos.
+ números

DR

Para os cofres do Município de Braga, a factura da pandemia estará já entre os quatro e os cinco milhões de euros, avança Ricardo Rio

COVID-19
| Marlene Cerqueira |

“Este foi um ano de travão a fundo no ritmo de desenvolvimento
do concelho de Braga nas suas
várias frentes”, constata Ricardo
Rio no balanço de um ano da
confirmação do primeiro caso de
Covid-19 em Portugal.
Um ano depois, a pandemia dá
sinais de desagravamento, mas
todos sabemos que “a situação
nem de longe, nem de perto está
resolvida”, alerta o presidente da
Câmara, em declarações ao
‘Correio do Minho’.
Ricardo Rio recorda que, antes
da Covid-19, Braga vivia um
momento pujante em todas as
frentes, nomeadamente a nível
económico, social, cultural e de
atracção turística.
“A pandemia travou toda essa
dinâmica que Braga vinha a ganhar ao longo dos últimos anos”,
lamenta Rio, identificando que
esse travão acabou por se materializar em “muitas dificuldades” para ao tecido empresarial,
no aumento do desemprego e no

§notas
Casos activos baixaram ontem para 53

Concelho desce para “risco moderado”

Braga “desceu” ontem para lista de concelhos de risco moderado para a
propagação da Covid-19. Não foi surpresa para o presidente da Câmara,
uma vez que a informação que vai recebendo da autoridade de saúde pública já indicava que tal se viesse a concretizar.
“É o nível mais baixo de risco”, refere Rio, apontando que Braga registou
nos últimos 14 dias 137 novos casos por 100 mil habitantes. Isto acontece
poucas semanas depois de Braga já ter registado mais de mil novos casos
no referido índice.
“Os esforços de todos vão dando resultados, mas não podemos julgar que
a situação esta resolvida. Não está e não podemos relaxar”, adverte.
Ontem, o número de casos activos no concelho era de 53, o mais baixo
desde o Verão.

Braga Romana já foi cancelada

São João deverá festejar-se online
A edição de 2021 da Braga Romana já foi cancelada, devendo o evento
ser apenas assinalado através das redes sociais. O próximo grande evento
da cidade é as Festas de São João. Ricardo Rio refere que ainda não foi tomada uma decisão sobre os moldes em que vão decorrer as sanjoaninas,
mas admite que “não venha a ser muito diferente do que aconteceu no
ano passado”. O edil realça que é preciso ter consciência de que a situação
não está resolvida e que ainda falta muito tempo para o regresso da normalidade.

aumento das dificuldades sociais.
Também para o próprio Município a pandemia trouxe um
agravamento das contas e a factura da Covid-19 já estará entre
os quatro e os cinco milhões de
euros, como avança o próprio
presidente.
“Apesar de haver quem considere que na pandemia estamos a
a poupar, por via da não realização de eventos, a verdade é que
do ponto de vista do orçamento
municipal este também está a ser
um período de potencial desequilíbrio, pois as fontes de receita estão a decrescer, quer seja
por via do desaceleramento económico, quer seja pelas receitas
de que abdicamos para ajudar a
mitigar os efeitos da pandemia”,
refere Ricardo Rio, apontando
ainda que a Câmara também está
a suportar um vasto conjunto de
despesas ligadas ao combate à
Covid-19, concretamente testes
de rastreio, apoios logísticos,
apoios em equipamentos, entre
outros.
“Tudo somado, tem um custo

O número de casos activos
de Covid-19 registados no
concelho de Braga caiu
ontem para 53, um dos
registos mais baixos desde
o Verão.
São agora 16.456 os casos
confirmados desde o início
da pandemia, dos quais
16.209 estão dados como
recuperados.
Há a lamentar 194 óbitos
associados à infecção por
SARS-CoV-2.
O número de pessoas em
vigilância por terem tido
contacto com alguém
infectado é agora de 205.
relevante para a autarquia”, vinca o autarca.
Mas esta pandemia trouxe também algo que se pode considerar
positivo e que foi “a extraordinária capacidade de mobilização
colectiva e de articulação entre
todos os agentes que estão no
terreno”, aponta o edil, dando
como exemplo o trabalho que
tem vindo a ser desenvolvido a
nível de apoio social ou na área
da saúde.
A mobilização não aconteceu
apenas a nível de entidades públicas ou do sector social, também o próprio tecido empresarial se mobilizou, numa primeira
fase para ajudar na compra de
equipamentos para o hospital local e depois na angariação de
equipamentos informáticos para
ajudar os agregados familiares
mais carenciados na implementação do ensino à distância, garantindo que nenhuma criança
fique para trás devido à nova
modalidade de ensino imposta
pela necessidade de mitigar o
contágio da pandemia causada
pela Covid-19.
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PRR “é assimétrico
e discriminatório”

COVID-19

DIRECÇÃO da Associação Comercial de Braga reuniu para analisar o Plano de
Recuperação e Resiliência. Posição foi submetida ao Governo.
ACB
| Patrícia Sousa |

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é, “à semelhança
do que tem acontecido em anteriores programas de apoio, um
plano que privilegia acções e
projectos nas áreas metropolitanas (Lisboa e Porto) e no litoral
do país, podendo-se até dizer
que é mais do mesmo e para os
mesmos de sempre”, lamenta a
Associação Comercial de Braga,
considerando este documento
“assimétrico e discriminatório”.
A direcção da ACB, que reuniu
com o propósito de analisar o
PRR, submeteu uma posição ao
Governo no âmbito do processo
de Consulta Pública, que está a
decorrer, sublinhando que, mais
uma vez, se vai “perder uma
oportunidade de atenuar as assimetrias regionais que tanto se
agravaram nas últimas décadas
em Portugal”.
A ACB aponta ainda o dedo ao
facto do plano dar “prioridade
ao investimento público em detrimento dos apoios às empresas
e à recuperação da actividade
económica em Portugal”, considerando, por isso, “desadequado
e desproporcionado o volume de
recursos financeiros que serão
afectos ao sector público”.
O Estado prefere, continua a
ler-se no comunicado enviado,
“a priorizar os fundos europeus
para financiar a sua modernização e alguns investimentos públicos de grande envergadura financeira do que apoiar as empresas, esquecendo o papel determinante destas na recuperação da economia e na criação de
emprego e riqueza”.
A ACB deixa o apelo: “devem
ser reforçados os apoios às empresas e o Governo deve considerar, em pé de igualdade, as necessidades e legítimas aspirações no acesso a fundos públicos
dos territórios periféricos e das
áreas metropolitanas”.
Apesar do posicionamento da
região, “nada de substancial e
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Portugal
Estudo identifica
níveis alarmantes de
fadiga pandémica
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Níveis alarmantes de fadiga pandémica foram detectados num
estudo que está a ser realizado
junto da população portuguesa
e que inclui diferentes fases de
confinamento para conter o contágio por covid-19, disse à agência Lusa a coordenadora.
“São alarmantes, sobretudo
quando queremos comunicar às
pessoas que vão continuar ou
confinadas e a terem de cumprir
muitas medidas restritivas”, afirmou Ivone Patrão.
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Direcção da Associação Comercial de Braga tomou posição sobre o PRR

6474
específico é consagrado no PRR
em favor das necessidades de
desenvolvimento desta região,
limitando-se apenas a poder beneficiar de alguns dos investimentos transversais consagrados
no PRR”, aponta .
Ao nível das infra-estruturas de
ligação rodoviária, por exemplo,
“o PRR apenas contempla uma
ligação ao ‘Aveparque’, em Guimarães, sendo esquecidas as necessidades de alternativas, mais
concretamente nas ligações en-

lll
“Com o apoio
e envolvimento directo
das entidades regionais,
municípios e entidades
da envolvente empresarial”,
a direcção da Associação
Comercial de Braga acredita
que “é possível implementar
um modelo de co-gestão
descentralizado do Plano de
Recuperação e Resiliência”.

tre Terras de Bouro/Gerês, Braga, Vila Verde e Ponte de Lima”.
Lamenta-se também que o projecto de ligação rápida de Braga
a Guimarães com recurso ao sistema de BRT (‘Bus Rapid Transit’) não tenha sido contemplado
no PRR. Considerando como
“prioritário” o investimento no
reforço das infra-estruturas ferroviárias entre Porto-Lisboa e
Linha do Minho (com nova estação em Braga), “importava que
parte do investimento nesta área
fosse concretizado no âmbito do
PRR e no próximo quadro comunitário de apoio”.
A ACB reclama ainda que se
deve apostar na reconversão de
parques industriais e na melhoria das acessibilidades, considerando insuficientes os recursos
afectos a esta componente face
às necessidades actuais em vários municípios da região.
Por último, a ACB entende que
deve ser adoptado um modelo
descentralizado de governação
do PRR para que os objectivos
de operacionalização e coesão
do plano sejam alcançados.
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EUA
29,267,923 526,097 9,034,666 14,781
ÍNDIA
11,122,986 157,257 169,565 8,944
BRASIL
10,551,259 255,018 885,208 8,318
RÚSSIA
4,257,650 86,455 348,121 2,300
REINO UNIDO 4,182,009 122,953 1,099,172 1,971

França
Itália regista 13.114 casos e aumentam receios
A Itália registou 13.114 novos contágios pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, numa altura em que aumentam os receios sobre um possível novo avanço do vírus no país e as autoridades admitem mais restrições. Um ano depois do início da crise pandémica, e com a contabilização
dos novos contágios, o país está quase a atingir os três milhões de casos
de infecções, ao totalizar, até à data, 2.938.371 casos.
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Residência artística internacional
alarga intervenção cultural

DESAFIO foi lançado à Academia de Teatro Tin.Bra pela actriz bracarense Marta Carvalho, que actualmente está a residir
em Londres. Residência artística, que se realizará em Setembro ou Outubro, conta com a companhia Blank Productions.
TIN.BRA

+ mais

| Patrícia Sousa |

A actriz bracarense Marta Carvalho lançou o desafio e a Academia de Teatro - Tin.Bra aceitou de imediato. “Queremos
dinamizar, cada vez mais, o mercado cultural como um pólo de
criação das artes performativas”,
justificou a vice-presidente da
academia, Maíra Ribeiro, garantindo que esta residência artística será aberta à comunidade.
A Academia de Teatro, com o
objectivo de “alargar o seu campo de intervenção cultural e promover novas linguagens contemporâneas nas artes performativas”, aceitou o desafio da
actriz bracarense Marta Carvalho, actualmente residente em
Londres, e abraçou uma “residência internacional interdisciplinar e multicultural”.
A residência artística será realizada em Braga, na sede da Academia no Mercado Cultural do
Carandá, com a companhia
Blank Productions. O objectivo
principal é a preparação da sua
nova produção ‘Songs of The
Chambermaids’ (Canções das
Camareiras), pesquisa iniciada
em 2017 e que agora reúne elementos para concluir o seu processo criativo.
“A Marta Carvalho é uma actriz de Braga, que entrou recentemente no filme ‘Os Conselhos
da Noite’, rodado inteiramente
na cidade”, lembrou Maíra Ribeiro, recordando que a actriz
esteve na fundação da Academia
de Teatro - Tin.Bra.
Actualmente, a actriz bracarense está a trabalhar em Londres
com a Blank Produtions, que é
uma produtora inglesa que tem
projectos “muito interessantes
com artistas de várias nacionalidades”, contou Maíra Ribeiro.
“Esta proposta surge no âmbito
de um trabalho de pesquisa que
começou em 2017 em Londres e
como é muito difícil e caro encontrar lá um espaço para trabalhar surgiu a ideia de se fazer

‘Songs of the
Chambermaids’
é o título de uma secção
de uma peça completa
do escritor e criador teatral
Mark C. Hewitt, com o
título: ‘Civilization and its
Discontents: 11
Movements for Theatre
(O Mal-estar
da Civilização)’.

DR

Residência artística tem como base a nova produção ‘Songs of the Chambermaids’ (Canções das Camareiras)

lll
Paralelamente aos ensaios, Songs of the Chambermaids’,
oferecerá aos artistas e moradores locais acesso aos ensaios
e uma performance final da residência artística seguido
de discussão entre públicos e criadores.
Marta Carvalho e a equipa desenvolverão uma sessão
de workshop, explorando técnicas de criação
e desenvolvimento teatrais usadas no espectáculo.
uma residência artística em Braga para concluir o projecto”, explicou ainda Maíra Ribeiro.
A proposta da residência artística internacional foi apresentada ao Município de Braga que a
acolheu e vai apoiar financeiramente. “Queremos fazer esta
ponte com a cidade e abrir momentos da residência, onde queremos promover ensaios abertos, workshop mais direccionado para estudantes e profissionais das artes performativas sobre o processo de trabalho e
mesmo a apresentação do resultado final ter um momento de
conversa com os artistas”, avançou a vice-presidente, admitindo
que se pretende “dar à comunidade bracarense esta residência

artística, porque não faz sentido
fazer uma residência artística fechada”.
A Covid-19 veio “atrapalhar os
planos”, já que a equipa vem de
Londres e “continua tudo fechado”. Inicialmente, a residência
artística internacional estava
marcada para finais deste mês de
Março. “A residência artística
internacional estaria integrada
num programa mais alargado da
Academia de Teatro - Tin.Bra
para comemorar o Dia Mundial
do Teatro, que se celebra a 27 de
Março, mas os nossos planos foram todos por água abaixo”, lamentou a vice-presidente da academia.
Neste momento, aponta-se, “de
forma muito optimista”, os me-

ses de Setembro ou de Outubro
para a realização desta residência artística, que se prolongará
durante uma semana.
A Blank Productions foi fundada por Mark C. Hewitt, em
2005, com foco central em colaborações interdisciplinares. Desde 2013, Blank Productions tornou-se principalmente um veículo para a escrita teatral experimental de Mark C. Hewitt e, em
particular, para fazer a pesquisa
e desenvolvimento de Civilization and its Discontents: 11 Movements for Theatre.
Hewitt planeia em 2021, em
conjunto com a actriz e criadora
teatral Marta Carvalho, relançou
a Blank Productions com um foco específico na colaboração internacional e trabalho experimental em conjunto. A residência artística proposta para Braga
será uma parte desse relançamento e reconfiguração da companhia, esperando também que
seja um “elemento essencial”
para delinear de ‘Civilizations
and its Dicontents: 11 Movements for Theatre’ como uma
peça completa com plena produção em 2021/2022.

É uma secção
da peça radicalmente
diferente das outras
e excepcionalmente
desafiadora
para as artistas
que, na peça, são
um coro de camareiras.
As três intérpretes deste
coro - todas de países
diferentes - falam (às
vezes individualmente
e outras em uníssono)
as linhas do texto sobre
música altamente
complexa para conjunto
de percussão, escrita
pelo percussionista
e compositor norueguês
Thomas Strønen.

Artistas
em residência:
Mark Hewitt
(britânico)
Marta Carvalho
(portuguesa)
Melissa Sirrol
(francesa)
Leann O’Kasi
(afro-Irlandesa)
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Hospital de Braga

Encontro nacional online junta
Conselhos Municipais de Juventude

Webinar analisa
‘A comunicação
no combate
à pandemia’

A 23 E 24 DE ABRIL vai realizar-se o primeiro Encontro Nacional de Conselhos Municipais de Juventude,
sendo o Município de Braga um dos organizadores. Evento é aberto a todos as autarquias do país.
JUVENTUDE
| Marlene Cerqueira |

O Municípios de Braga é uma
das entidades co-organizadoras
do o primeiro Encontro Nacional de Conselhos Municipais de
Juventude, evento que decorrerá
em formato online, nos dias 23 e
24 de Abril.
Nos dois dias de trabalho vai
ser criada uma Carta A3, com
dez ideias para melhorar os Conselhos Municipais de Juventude
e uma bolsa de projectos para
pôr ideias em prática.
As inscrições estão abertas a
todos os municípios do país, independentemente de já terem
Conselho Municipal de Juventude ou ainda o estarem a criar.
Cada município interessado
deve inscrever dois jovens e um
técnico municipal.
Além do Município de Braga,
o evento é também organizado
pelo Município do Porto, o Conselho Nacional de Juventude, a
Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) e o Instituto Português do Desporto e
Juventude (IPDJ).
Aproveitando o mote da presidência portuguesa da União Europeia em 2021, que dedica especial atenção ao Objectivo de
Juventude ‘Espaço e Participação para Todos’, esta iniciativa
junta jovens, autarcas e técnicos
no sentido de repensar soluções
que promovam uma maior e
efectiva aproximação dos jovens
às instituições democráticas.

DR

Durante os dois dias de trabalhos vai ser criada a Carta A3 com dez ideias para melhor os Conselhos Municipais de Juventude

lll
As inscrições estão
abertas a todos os
municípios do país,
independentemente de já
terem Conselho Municipal
de Juventude ou ainda o
estarem a criar.

Em comunicado, a Câmara de
Braga explica que o Encontro
Nacional de Conselhos Municipais de Juventude 2021 pretende
lançar a reflexão sobre a missão,
o impacto e o potencial dos Conselhos Municipais de Juventude
(CMJ), com vista a reforçar a

participação jovem e apoiar a
melhoria contínua das políticas
de juventude locais.
De realçar que no segundo dia
de trabalhos, decorrerá um Encontro Nacional de Vereadores
de Juventude, juntando autarcas
dos municípios participantes para uma sessão moderada pelo
Conselho Nacional de Juventude, FNAJ, seguindo-se a apresentação de resultados e um debate em formato mesa-redonda.
“O debate sobre o futuro dos
Conselhos Municipais de Juventude surge num momento oportuno, quando se vai desenvolver
um novo Plano Nacional para a
Juventude, iniciando um novo
ciclo de políticas locais, com as
expectativas sobre a implemen-

tação da Agenda Europeia de
Trabalho com Jovens (Processo
de Bona)”, realça mesma fonte.
Os Conselhos Municipais de
Juventude são uma competência
dos municípios. Representam
órgãos consultivos que promovem a participação jovem e o
envolvimento de organizações
de juventude na definição de políticas de juventude e dos concelhos, pelo que importa que jovens e municípios têm uma voz
activa na sua modelação e aperfeiçoamento.
Braga foi Capital Europeia da
Juventude em 2012, Capital Ibero-americana da Juventude em
2016, integrando a Rede de Capitais Europeias de Juventude e
o Europe Goes Local.

‘A comunicação no combate
à pandemia’ é o tema de um
webinar que o Hospital de
Braga promove quinta-feira,
pelas 21 horas, com transmissão através das suas redes sociais.
Moderado pela jornalista da
SIC Lúcia Gonçalves, o webinar conta com intervenções de
Catherine Pereira, assessora
de imprensa do Hospital de
Braga; Sandra Silva, assessora
de comunicação do Hospital
de Braga; Miguel Saraiva, director de comunicação do
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia; Salomé Marques,
directora de Comunicação do
Centro Hospitalar Universitário de Coimbra; Rita Martins,
directora de Comunicação
da Unidade Local de Saúde
do Nordeste; Miguel Lopes,
secretário-geral da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares; e Paulo
Monteiro, director do jornal
Correio do Minho.
Subjacente à organização
deste webinar está o facto de
a pandemia vivida nos últimos meses “ter acrescentado
uma série de desafios que, inevitavelmente, tem levado a
um debate profundo sobre a
importância da comunicação
pelo combate à desinformação”.
Recordando que vivemos na
era da globalização, o Hospital realça “o trabalho dos profissionais de comunicação não
se encontra facilitado e a importância de veículos informativos credíveis são de extrema
relevância”.
Publicidade
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§PSD
Distrital de Braga
Paulo Cunha
aconselha António
Costa a repensar o PRR
“O distrito de Braga ficou claramente esquecido no Plano de
Recuperação e Resiliência que o
Governo pretende implementar.
A Bazuka - ou vitamina - não
chega aqui, nem ao Norte em
geral”, criticou, o presidente da
Distrital de Braga do PSD, Paulo
Cunha, que incentiva António
Costa a repensar a estratégia para o país. “Quando era suposto
que o plano servisse para recuperar e dar resiliência ao território apostando nas empresas e infraestruturas, o Norte que é
claramente a zona mais produtiva de Portugal - e onde o nosso
distrito tem um papel preponderante economicamente - continua a ser secundarizado”, afirmou Paulo Cunha.
“Existem projectos estruturantes
na região que simplesmente foram ignorados. Os nossos autarcas, inclusivé, já vieram a público
lamentar a falta de investimentos”.

DR

Paulo Cunha

Pandemia “esconde” atropelos
aos direitos dos trabalhadores

COORDENADORA do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, ouviu queixas dos trabalhadores da Bosch
sobre desrespeito pelas normas de segurança e cortes salariais de 25 por cento.
BLOCO DE ESQUERDA
| Miguel Viana |

“Esta empresa, desde Outubro
até à data, não está a praticar o
desfasamento de horários. Na
produção os trabalhadores estão
a trabalhar em turmos sem fazerem desafasamento de horário.”
A queixa foi feita por Maximiliano Pereira, da Comissão de
Trabalhadores da Bosch, num
encontro com Catarina Martins,
coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), ontem à tarde à
porta da empresa.
A Comissão de Trabalhadores
acusa ainda a administração da
empresa de estar a ameaçar pagar 75 por cento dos salários aos
colaboradores que não aceitaram antecipar o período de cinco
dias de férias.
Os trabalhadores já comunicaram a situação à Autoridade para
as Condições do Trabalho e alegam que a empresa “só pensa
nos lucros e não na saúde dos
trabalhadores”, acrescentou Maximiliano Pereira, da Comissão
de Trabalhadores da Bosch.
A coordenadora do BE, Catarina Martins, considerou que “à
boleia da pandemia, está-se a

ROSA SANTOS

Catarina Martins ouviu queixas dos trabalhadores da Bosch

impôr aos trabalhadores abusos
sobre o seu trabalho. Tanto nos
cortes salariais como nos horários. O Bloco de Esquerda mantém a luta por uma lei que proteja os trabalhadores por turnos e
que garanta direito a férias, a
descanso e à saúde”.
Catarina Martins lembrou que
“a legislação obriga a que as empresas façam desfasamento dos
turnos, para proteger a saúde dos
trabalhadores. Estamos numa

empresa com mais de três mil
trabalhadores que não cumpre o
desfasamento por turnos. Expõe
os trabalhadores aos perigos da
pandemia”.
A coordenadora do BE frisou
que é urgente mais fiscalização
laboral. “Precisamos mesmo de
respeitar quem não fica em casa
e continua a trabalhar. Há uma
absoluta necessidade da inspecção (do trabalho) actuar e de não
permitir que empresas tão gran-

des como esta não cumpram o
que a lei diz sobre a segurança
dos trabalhadores no período
pandémico”.
Catarina Martins, que se fez
companhar dos deputados Alexandra Vieira e José Maria Cardoso, prometeu levar o caso da
Bosch à Assembleia da República, além a forma como a ACT
“tem de actuar para garantir que
a lei seja cumprida e garantir a
saúde dos trabalhadores”.

Publicidade

Escolas de Formação

BOM JESUS
ÚLTIMAS INSCRIÇÕES
PARA:

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

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

secretaria.bomjesus@hotmail.com / secretaria.bomjesuslomar@hotmail.com

Roteiro pelas Freguesias

Iniciativa Liberal visitou Maximinos
MAXIMINOS
| Redacção |

O Grupo de Coordenação Local
da Iniciativa Liberal visitou recentemente a Junta de Freguesia
de Maximinos, Sé e Cividade. O
encontro contou com as presenças de Olga Baptista, Bruno Miguel Machado e Miguel Rocha,
além do autarca Luís Pedroso.
Em cima da mesa estiveram os
assuntos que mais afectam a junta de freguesia e a população local, particularmente o apoio às
famílias carenciadas e a violência doméstica. Luís Pedroso destacou que a pandemia provocou

DR

Membros da Iniciativa Liberal com Luís Pedroso, autarca de Maximinos, Sé e Cividade

escassez de meios, valendo o
apoio de várias instituições e associações da União de Freguesias. A Iniciativa Liberal consi-

dera que a falta de recursos e,
muitas vezes, de autonomia é
um problema que afecta os executivos das freguesias.
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Reconhecimento pelas políticas locais

Póvoa de Lanhoso

O Município de Esposende vai integrar a Rede Nacional
de Municípios Amigos da Juventude. Com a adesão a esta plataforma da Federação Nacional das Associações
Juvenis (FNAJ), estreitam-se, ainda mais, os compromissos assumidos pela Câmara Municipal de fazer evoluir as políticas locais da juventude. O presidente da Câmara de Esposende refere que “o convite da FNAJ,
prontamente aceite, surge em reconhecimento pelas políticas de juventude que o Município tem desenvolvido,
desde actividades desportivas, educativas, culturais e sociais”. Benjamim Pereira sublinha que o papel desta rede
pioneira será “preponderante”.

A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso convida a população a enviar contributos para a melhoria dos serviços de comunicações electrónicas e do sector postal para serem remetidos posteriormente à ANACOM. Este
pedido de colaboração da Câmara Municipal Povoense
vem na sequência da manifestação de disponibilidade
por parte daquela entidade para receber as solicitações
e as preocupações das comunidades, no âmbito das diferentes áreas de atuação da ANACOM no domínio das
comunicações eletrónicas e sector postal. Pretende-se
ter um conhecimento mais actualizado das necessidades da população e do tecido empresarial.

Recolha de contributos
para remeter à ANACOM

Esposende integra rede
de Amigos da Juventude

AUTARQUIA vai recorrer a empréstimo bancário
de 1,1 milhões de euros para dar continuidade
a “um marco” no concelho.

Publicidade

DR

Termas de Caldelas vai passar para as mãos da autarquia

AMARES
| Redacção/Lusa |

A Assembleia Municipal de
Amares aprovou a compra do
Complexo Termal de Caldelas
pela autarquia, que vai recorrer
a um empréstimo bancário de
1,1 milhões de euros para o
efeito, anunciou ontem a autarquia.
Em Janeiro, aquela autarquia
manifestou intenção de avançar
com a compra da infraestrutura
para “dar continuidade” a um
projecto considerado como
“um marco” no concelho.
À data, a autarquia explicou
que a proprietária do complexo,
a “Empresa das Águas MineroMedicinais de Caldelas, S.A,
apresentou ao executivo uma
proposta de venda de todos
imóveis e da transmissão da
posição jurídica na convenção com a ACSS - Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.
“Perante o cenário de eventual abandono e falência do
complexo termal e dos seus serviços, mormente o termalismo,

a câmara de Amares entendeu
que a aquisição daquele património se afigura inquestionável do ponto de vista da salvaguarda da imagem pública do
concelho e de um sector comercial que muito influencia os fluxos económico-sociais e turísticos de Amares”, descreveu.
“É uma obrigação política adquirir aquele imóvel para dar
continuidade a este projecto,
salvaguardando um dos grandes marcos do concelho e particularmente garantir os postos
de trabalho das pessoas que lá
colaboram”, afirmou o presidente da autarquia, Manuel
Moreira.
Para a autarquia é necessário
“imprimir uma maior vitalidade económica e social à Vila de
Caldelas”.
A 25 de Janeiro o executivo
municipal aprovou, com abstenção do PS, a aquisição do
Complexo Termal de Caldelas,
com um empréstimo bancário
de 1,1 milhões de euros, intenção à qual a Assembleia Municipal deu parecer favorável
sexta-feira.
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Famalicão

Comunidade colabora em
estratégia para a habitação
PROJECTO vai identificar os principais
problemas habitacionais e
conta com a participação
dos famalicenses na
elaboração do
diagnóstico.

DR

Objectivo é mobilizar financiamento para resolver os problemas do concelho

FAMALICÃO
| Redacção |

Com o apoio da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto e do Porgrama Habitar, a câmara
de Famalicão está a desenvolver
uma Estratégia Local de Habitação
(ELH) para o concelho, que visa
identificar os principais problemas
habitacionais do território, com o
objectivo de mobilizar financiamento público para os resolver, beneficiando inquilinos, proprietários, instituições e privados.
Para isso, a autarquia está a elaborar um diagnóstico, através da
disponibilização de um inquérito

(https://www.programahabitar.org/f
amalicao-inicial) destinado à população que vive ou que deseja viver
no concelho. São perguntas simples,
de resposta rápida e anónima, mas
de extrema importância para a execução do retrato habitacional de Famalicão nos dias de hoje.
Para o presidente da câmara de
Famalicão, Paulo Cunha, “é muito
importante que os famalicenses respondam a este inquérito para conseguirmos elaborar um diagnóstico o
mais fiel possível do concelho em
termos de habitação”. E acrescenta:
“precisamos de saber quais são os
principais problemas dos famalicenses nesta área, nomeadamente no

que diz respeito à qualidade das habitações, à eficiência energética e
mesmo à relação entre preço e rendimento. Só conhecendo os problemas é que conseguiremos combatelos e construir um concelho mais
estruturado, moderno e com qualidade de vida para todos”.
Neste momento, os dados existentes não são suficientes para compreender os problemas a que o município quer dar resposta e para
garantir que todos tenham lugar
nesta Estratégia Local de Habitação, é necessário envolver a população e as entidades, públicas e privadas, na elaboração deste diagnóstico
conjunto e compartilhado.

§notas
Domingo

Política

A Associação de Dadores de Sangue de Vila Nova de Famalicão
promove no próximo domingo uma Colheita de Sangue na Escola Básica Conde de Arnoso, Arnoso Santa Maria, com o apoio
da junta de freguesia e aberta à população em geral. A colheita
será realizada entre as 9 e as 12.30 horas, pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST).
A Dadiva de Sangue é segura e um acto médico, pelo que está
prevista nas excepções ao confinamento.

Sob o mote ‘A juventude de Famalicão faz sentido’, os candidatos David Carvalho e Ricardo Mesquita apresentam-se a sufrágio no próximo dia 13.
David Carvalho, natural de Cavalões, é candidato à Comissão Política. Com ele, Ricardo Mesquita, natural de Calendário, é candidato à Mesa de Plenário. Neste momento de desafios, o candidato reforça que “a juventude deve assumir uma maior responsabilidade, representando na sociedade um papel activo, dinâmico e solidário”.

Dádiva de Sangue
em Arnoso Santa Maria

David Carvalho e Ricardo
Mesquita na corrida à JSD
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O Prémio Carreira BIG foi
atribuído à cenógrafa
Cristina Reis, com um valor
pecuniário de 10 mil euros.

Bienal de Ilustração será editada
inteiramente por mulheres

EDIÇÃO de uma versão ilustrada dos Lusíadas, de Luís de Camões, é um dos destaques desta terceira
edição que terá lugar de 23 de Outubro a 31 de Dezembro.
GUIMARÃES
| Paula Maia |

A visão da mulher na ilustração
erá um papel fundamental na
terceira edição da Bienal de Ilustração de Guimarães (BIG), que
terá lugar de 23 de Outubro a 31
de Dezembro, em vários espaços
do concelho. Entre as novidades
para a edição deste ano estará a
exposição do trabalho da artista
Cristina Reis, cenógrafa e designer gráfica da Companhia de
Teatro ‘A Cornucópia’ de Lisboa. “É altura de homenagear
esta grande artista”, diz Tiago
Manuel, director artístico da
bienal, adiantanto que a Imprensa Nacional Casa da Moeda vai
fazer coincidir com a abertura da
exposição desta artista uma edição Holográfica na Imprensa
Nacional Casa da Moeda. A
Cristina Reis será ainda atribuído o Prémio Carreira.
A bienal integrará ainda uma
colecção de ilustrações originais
totalmente organizada por dez
artistas sobre a obra de Luís de
Camões , ‘os Lusíadas’. “É a
primeira vez que assistimos a
uma orgnização deste género. É
um exemplo ético e de normali-
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A BIG é uma iniciativa da câmara de Guimarães e conta com a organização da Cooperativa Motor - Produção Cultural

dade que deve ser entendido como o alargar do leque das escolhas. As pessoas, num plano geral de cultura, têm necessidade
de ter opção de ler os Lusíadas
visto pelos olhos de outras pessoas que não as habituais”, referiu Tiago Manuel, acrescentando
que esta edição vai ser “uma
marca para o país e para a Europa”.

Esta colecção, segundo Tiago
Manuel, integrará o património
cultural da cidade de Guimarães.
Entretanto já se encontram
abertas abertas as inscrições para o Prémio Nacional BIG 2021.
São sete os prémios, num total
de 8 500 euros.
As inscrições podem ser formalizadas por artistas que desenvolvem a sua actividade pro-

fissional nas áreas da ilustração
de imprensa, de livros e de cartazes culturais até 31 de Maio de
2021.
Serão atribuídos os prémios
Grande Prémio BIG no valor de
5 mi euros, Prémio BIG Revelação no valor de mil euros e cinco prémios BIG Aquisição no
valor 500 quinhentos euros cada. Já o Prémio Carreira BIG foi

atribuído à cenógrafa Cristina
Reis, com um valor pecuniário
de 10 mil euros.
As conferências voltam a integrar o programa da bienal. O
cantor e compositor Sérgio Godinho, Sara Figueiredo Costa,
critica de arte da Fundação José
Saramago e o professor catedrático da Universidade de Coimbra João Ramalho Santos serão
os convidados.
Rui Ramos, director da BIG,
referiu ainda que a bienal vai integrar uma exposição de originais de André Letria, vencedor
do prémio nacional de 2017 e o
autor convidado para elaborar o
desenho de cartaz para a edição
deste ano.
Para estabelecer uma ligação
às escolas, o director adiantou
que decorrerão oficinas em diversos estabelecimentos do concelho.
A vice-presidente da câmara de
Guimarães frisou na apresentação do certame o “papel preponderante” da mulher nesta bienal,
traduzida não só pela atribuição
do Prémio Carreira a Cristina
Reis, como a versão dos Lusíadas apresentada por dez artistas.
Adelina Paula Pinto destaca
ainda a perspectiva educativa
“que é muito a matriz de Guimarães”, na ligação da arte à educação educação, traduzida nas ofinas que decorrerão nas escolas.

Para apoiar a economia local

Vieira do Minho dá 500 euros por trabalhador a micro e pequenas empresas
VIEIRA DO MINHO
| Redacção/Lusa |

A câmara de Vieira do Minho
vai dar 500 euros por trabalhador às micro e pequenas empresas com quebra de facturação
em 2020, para “minorar os efeitos económicos da Covid-19”,
representando um investimento
de 100 mil euros.
Em comunicado enviado à Lusa, a autarquia explica que a medida, tomada ao abrigo do ‘Programa de Apoio à Economia
Local em Vieira do Minho’, é de
“carácter excepcional e temporário (seis meses)”.

O objectivo, refere o texto, é
apoiar as empresas e empresários em nome individual, sedeados em Vieira do Minho, bem
como a manutenção dos postos
de trabalho existentes.
Para usufruir daquele apoio de
500 euros “por cada trabalhador
que conste na declaração de remuneração mensal da empresa
referente ao mês de Dezembro
de 2020”, as empresas têm de
acumular seis requisitos.
“Ter sede ou domicílio fiscal e
actividade desenvolvida no concelho de Vieira do Minho, ser
micro ou pequena empresa, ou
empresário em nome individual,

lll
O objectivo é apoiar as empresas e empresários em
nome individual, sedeados
em Vieira do Minho, bem
como a manutenção
dos postos de trabalho.
estar legalmente constituída a 30
de Junho de 2019, ter sofrido
uma redução no volume de facturação igual ou superior a 50%
no ano económico de 2020, relativamente ao ano de 2019”, enumera o texto.
As empresas têm ainda que
“ter tido um volume de factura-

ção até 250 mil euros no ano
económico de 2019 ou proporcional e comprometerem-se a
manter, pelo menos, um número
de trabalhadores igual ao que
possuíam em Dezembro de
2020, durante a vigência deste
programa”.
No que diz respeito ao Plano
de Recuperação e Resiliência
(PRR) apresentado pelo Governo, a autarquia diz que o mesmo
“denota desconhecimento do
país real” e que “vai contribuir
para o aumento das assimetrias
regionais”.
O edil diz ter enviado ao primeiro-ministro, à Associação

Nacional de Municípios Portugueses e à Comunidade Intermunicipal do Ave uma proposta na
qual reivindica a inclusão naquele plano da requalificação do
troço da Estrada Nacional 103
(EN103) no concelho e a construção da Via Ave, “consideradas de máxima importância em
termos de segurança rodoviária
e de desenvolvimento económico do território”.
A autarquia manifesta ainda
“desagrado” com o PRR, apontando que “promover a coesão
territorial deveria ser um dos
principais objectivos” do documento.
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Vila Nova de Cerveira

GNR e Guardia Civil impedem
protesto conjunto de autarcas
AECT RIO MINHO censurou a “estranha democracia” que impediu ontem uma acção conjunta de
autarcas do Alto Minho e da Galiza a favor da reabertura total das fronteiras.
VILA NOVA DE CERVEIRA
| José Paulo Silva |

Ontem, pela quarta vez, Agrupamento Europeu de Cooperação
Territorial (AECT) Rio Minho
exigiu a reabertura total das
fronteiras entre o Alto Minho e a
Galiza. Do lado português da
Ponte da Amizade, que liga Vila
Nova de Cerveira e Tomiño, o
director do AECT, Fernando Nogueira, lamentou que “até para
reivindicar e protestar pacificamente esta estranha democracia
nos cria muitas dificuldades”,
criticando a impossibilidade de
autarcas dos dois lados das fronteira se manifestarem em conjunto. A acção reivindicativa
deveria ter unido autarcas da
Galiza e portugueses, mas aqueles foram impedidos pela Guardia Civil de atravessar a ponte
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Autarcas de Melgaço, Vila Nova de Cerveira voltaram a exigir a normalização das ligações à vizinha Galiza

até ao limite com Portugal, onde
a GNR, tomou medida idêntica.
A Fernando Nogueira, presidente da Câmara Municipal de

Vila Nova de Cerveira, juntaram-se o congénere de Melgaço,
Manoel Batista, e o vice-presidente da Câmara Municipal de

Monção, João Oliveira, os quais
assumiram que se o impedimento de uma “acção, pacífica e cordata, mas reivindicativa, em

conjunto” constitui “uma tentativa de nos dividir, estão completamente enganados”.
Para os autarcas alto minhotos,
o encerramento de alguns pontos
de passagem e a abertura parcial
de outros “é uma teimosia dos
Governos de Portugal e Espanha”, alegando que “não são os
trabalhadores e as mercadorias
que passam em todos os pontos
de fronteira que aumentam o risco de contágio, que aumentam
da pandemia, antes pelo contrário. Claramente seria uma medida que podia até ajudar a precaver esses contágios”.
Nesse sentido, consideram as
limitações ainda impostas na circirculação entre o Minho e a Galiza uma “medida claramente
economicista por parte dos governos”, que desta forma transferem os custos de uma circulação controlada “para os trabalhadores e para as empresas”.
Os autarcas galegos pertencentes ao AECT Rio Minho expressaram o protesto contra a proibição de reunião com os colegas
do Alto Minho através de uma
mensagem em inglês na faixa de
rodagem da Ponte da Amizade.
“Open the Borders [abram as
fronteiras]”, leu-se nos cartazes
colocados na ponte internacional
que se mantém encerrada.

Definição de fronteira chega ao litoral

Municípios reclamam reforço do novo Interreg
ALTO MINHO
| José Paulo Silva |

O AECT Rio Minho, organismo
que representa 26 municípios
portugueses e galegos, exige aos
governos de Portugal e Espanha
compensações económicas para
“minimizar” os prejuízos causados a trabalhadores e empresas pelo encerramento das fronteiras.
Um estudo do economista Xavier Cobas, da Universidade de
Vigo, estima que o fecho de
fronteiras, no primeiro confinamento, em 2020, resultou numa
“perda de facturação superior a
92 M€” naquele território, afectando 10 mil pessoas nos distritos de Pontevedra e Viana do
Castelo.
Diogo Sá, sócio de uma clínica
médica que funciona nas piscinas municipais de Vila Nova de
Cerveira, é um dos muitos afectados pela limitação da circula-

ção ntre o Minho e a Galiza. “Os
pacientes galegos que faziam
dois ou três tratamentos por semana, devido à distância, deixaram de o fazer”, refere, explicando que, com o encerramento
da Ponte da Amizade, entre Vila
Nova de Cerveira e Tomiño,
muitos utentes da clínica passaram a ter que percorrer mais algumas dezenas de quilómetros,
o que levou a várias desistências. “Tendo Valença a ponte nova a funcionar, Monção e Melgaço também, não faz sentido
que a de Cerveira estar fechada”,
entende Diogo Sá, lembrando
que a situação se mantém há
dois meses.
Ontem, Fernando Nogueira, director do AECT Rio Minho,
confessou-se “estupefacto” com
as previsões de financiamento
do programa Interreg V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027, que esteve em discussão
pública.

+ mais
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Ponte da Amizade encerrada: uma opção com custos económicos

“Teoricamente é um instrumento de compensação das regiões de fronteira. É o único, e já
de si tem poucos fundos comunitários. No entanto, agora, com
todos estes milhões da ‘bazuca’
e Plano de Recuperação e Resiliência, devia esse programa ser
muito reforçado e não é”, declarou o autarca cerveirense.
Fernando Nogueira lamentou
que o novo Interreg esteja “ma-

peado como se destinando a regiões de fronteira”, as quais, do
lado português, “vão desde o
Porto a Coimbra, Leiria, à Nazaré, a Sines. Só não é fronteira em
Portugal Lisboa e Vale do Tejo”.
Para o presidente do AECT Rio
Minho, trata-se de “um absurdo
porque isto tem um segundo fim
de desviar das regiões efectivas
de fronteira esses fundos, que já
não são muitos”.

Passar a fronteira entre
o Alto Minho e a Galiza
durante 24 horas apenas
está autorizado na ponte
nova de Valença. Em
Monção e Melgaço, há
pontos de passagem
nos dias úteis, das 7 às
9 horas e das 18 às
20 horas. Hoje reabre,
também parcialmente,
a fronteira da Madalena,
Lindoso, concelho de
Ponte da Barca.
O controlo de pessoas
nas fronteiras entre
Portugal e Espanha
mantém-se até 16 de
Março.
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VOLUNTÁRIOS DE PONTE DA BARCA

Efectivo dos bombeiros
“é de excelência e de qualidade”
A celebrar o 86.º aniversário este ano, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca
conta com o apoio mensal do município na ordem dos 7.500 euros. Autarca reconhece trabalho feito.
com “profunda admiração” que a Câmara Municipal de Ponte da Barca e
a população barquense vêem os
bombeiros locais. “O efectivo da
nossa corporação de bombeiros
é de excelência e de qualidade. É
um orgulho ver os nossos bombeiros a actuar e fazem-no com
muito profissionalismo e rigor.
Sentimo-nos seguros”, assumiu
o presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca, Augusto
Marinho.
A Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Ponte
da Barca celebra este ano o 86.º
aniversário e o presidente da autarquia faz questão de fazer um
“reconhecimento público, que é
extremamente importante”. Augusto Marinho foi mais longe:
“estamos a falar de uma área de
protecção e socorro e é aos bombeiros que pedimos sempre ajuda, a qualquer hora e dia do ano
existem homens e mulheres que
estão sempe disponíveis para
nos socorrer e a câmara municipal e a população olham para os
bombeiros com muito carinho,
admiração e com um sentido de
obrigação de apoiar”.
Estes homens e mulheres quando saem do quartel “não sabem
o que os espera”, tendo sempre
um risco elevado associado”,
mas estão “treinados e têm muita formação” para enfrentar todo
o tipo de situações.
“Sinto uma profunda admira-

É

Covid-19

“Continuamos
a viver uma
situação muito
complicada”
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Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca elogia trabalho realizado pelos bombeiros locais

ção por estes homens e mulheres. Temos um efectivo muito
bem liderado pelo comandante e
pelo segundo comandante, que
com uma organização eficiente,
e muita destreza, sabe posicionar-se no terreno”, aplaudiu Augusto Marinho.
O concelho de Ponte da Barca
tem uma área florestal “muito
grande” e existem todos os anos
muitas ignições de fogos florestais. “A situação só não é pior,
porque temos uma corporação
de bombeiros com um efectivo
eficiente e que está à altura dos
desafios”, garantiu o autarca.

zzz
“Temos
responsabilidades
na Protecção Civil
e estamos sempre
ao lado dos bombeiros.
Nunca será pela falta
de apoio que o socorro
ou a a parte operacional
dos nossos bombeiros
serão condicionados.”
Augusto Marinho
Presidente da Câmara Municipal
de Ponte da Barca

À direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca e aos
órgãos sociais, Augusto Marinho
também deixa uma mensagem
de agradecimento. “Têm um trabalho muito grande. Gerir uma
associação é muito difícil. Nunca há abundância de recursos,
queremos sempre mais meios e
melhores condições. Quero deixar aqui um agradecimento. São
outro tipo de bombeiros, que estão sempre disponíveis para ajudar na organização e é graças a
eles que o socorro é possível”,
enalteceu.

A Covid-19 obrigou a readaptações
a nível estrutural, inclusive no
quartel dos Bombeiros Voluntários
de Ponte da Barca. “Continua a ser
uma situação muito complicada
e fazer a gestão das equipas não
é fácil”, confessou o comandante
José Freitas.
A situação “está mais calma”, mas
não se pode baixar a guarda. “Vamos devidamente equipados para
todos os serviços que somos chamados”, garantiu o comandante,
adiantando que na primeira vaga
tiveram um elemento infectado,
mas na segunda já tiveram mais casos positivos. “Isso complicou todo
o trabalho e é mais difícil de gerir”,
referiu.
A Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Ponte da
Barca adquiriu um aparelho de desinfecção de sectores e de ambulância. “O material de protecção é
muito caro. Por exemplo, os fatos
usam-se uma vez e têm de ser
substituídos e isso acarreta muitas
despesas para a associação”, contou
o presidente da associação, Arlindo
Bago, referindo que o município
e algumas empresas têm colaborado com material de protecção.
Publicidade
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Corporação espera mudar
para novo quartel em Agosto

Expropriação de terrenos

Novo acesso
ao quartel fica
pronto este ano

Inaugurado em Agosto de 2019, o novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Ponte
da Barca ainda não está a funcionar. Problemas na construção estão a ser resolvidos.
ficialmente inaugurado
em Agosto de 2019, o
novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Ponte da
Barca ainda está por ocupar. Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Ponte da Barca, Arlindo Bago, espera que a mudança aconteça no próximo mês de Agosto,
depois de resolvidos os “problemas de construção”.
“Embora o quartel que temos
não seja velho (foi inaugurado
em 1983), não se previu o futuro
das instalações e o certo é que
temos mais de 50% das viaturas
na rua”, justificou Arlindo Bago,
adiantando que o anterior presidente da associação, António
Carneiro, já tinha o sonho de
construir um novo quartel.
Entretanto, surgiu a oportunidade de fazer um novo quartel,
até porque para as obras necessárias no actual quartel era necessário quase o mesmo valor.
Depois da Câmara Municipal
de Ponte da Barca ter cedido o
terreno, a obra arrancou com o
apoio de fundos comunitários,
tendo o novo quartel sido inaugurado em Agosto de 2019. “Temos tido muitos problemas a nível de construção e o quartel
está a meter muita água. O empreiteiro tem que resolver o problema. Chegamos agora a um
entendimento sobre o que se vai
fazer, mas com a pandemia e o
mau tempo está tudo parado, por
isso, estamos a prever que em

O

DR

Quando o actual presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca
tomou posse deparou-se com o novo quartel localizado numa zona
escolar e habitacional. “O que eu fiz
foi, no âmbito de projecto para área
empresarial que fica nas costas do
novo quartel, incluir um novo arruamento que permita um acesso
mais seguro, desviando a passagem
da zona escolar, e mais rápido, para
em pouca distância se colocarem na
variante e rapidamente se deslocarem para qualquer parte do concelho”, explicou Augusto Marinho.
As obras para o novo acesso ainda
não começaram porque, de acordo
com o autarca, o processo está na
fase final de expropriação de terrenos. “Assim que concluída a expropriação vamos avançar com
o acesso, que não é impeditivo da
mudança para o novo quartel”, referiu o presidente, adiantando que a
obra está inserida num concurso
público. “Em Agosto contamos ter lá
as máquinas a trabalhar e esperamos que a obra seja concluída este
ano”, assegurou o presidente da autarquia.

Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca esperam mudar-se para o novo quartel no próximo mês de Agosto

Agosto consigamos mudar para
o novo quartel”, referiu o presidente, adiantando que, entretanto, a associação cedeu o parque
de viaturas para o Centro de Vacinação Covid-19.
Estão ainda por resolver um
novo acesso ao quartel. “Temos
acessos, só que para ficar melhor
estamos à espera que a câmara
municipal abra uma rua em direcção ao IC28, aí ficaremos
muito melhor”, justificou Arlindo Bago, esclarecendo que o
quartel tem acessos. “Como está, as viaturas têm de circular à

volta das escolas, daí a necessidade de outra rua”, explicou.
Com o novo quartel, a corporação passa a ter “condições extraordinárias e ganha espaço para guardar todas as viaturas e
tem todas as condições para os
recursos humanos, com novas
camaratas, e sistema informático
muito mais moderno”, assegurou Arlindo Bago, acreditando
que a corporação fica “bem servida para os próximos 50 a 60
anos”. Se necessário, um dia
mais tarde, o quartel pode também ser ampliado, porque há es-

paço para isso.
Sobre a construção do novo
quartel, coube à colectividade
suportar os 15 por cento de comparticipação nacional do investimento que, com alguns trabalhos a mais, ultrapassou os 800
mil euros e teve comparticipação de fundos comunitários, no
âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência
no Uso de Recursos (POSEUR).
A associação está a braços com
uma despesa mensal de cerca de
três mil euros em resultado do
empréstimo bancário contraído

para a construção do novo quartel. Entretanto, a Câmara Municipal de Ponte da Barca assinou,
em Maio de 2020, um protocolo
com a associação, no valor de
41.600 mil euros, referente às
prestações de 2020 e a algumas
de 2019. “Estamos a dar o apoio
para suportar esse encargo para
desonerar a associação”, justificou, entretanto, o presidente da
Câmara Municipal de Ponte da
Barca, Augusto Marinho, garantindo que vai assegurar, também
este ano, o pagamento do empréstimo feito para as obras.
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Novo acordo com município é “urgente”
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca pede mais subsídio aos município para
suportar as despesas mensais. Autarca garante que lhe “compete gerir os dinheiros públicos com todo o rigor”.
om um orçamento mensal de 35 a 40 mil euros,
o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Ponte da Barca,
Arlindo Bago, garante que “é urgente” um novo acordo com o
município. “Se houver qualquer
constrangimento ao nível da
gestão dos bombeiros estaremos
disponíveis para dar, mas a mim
compete-me gerir os recursos
públicos com todo o rigor”, sublinhou o presidente da Câmara
Municipal de Ponte da Barca,
Augusto Marinho.
“Antigamente os bombeiros fechavam as portas à meia-noite. E
conseguimos chegar a um entendimento com o executivo anterior para manter as portas abertas 24 horas com atendimento
permanente. É evidente que esse
atendimento exigiu outros custos. Tínhamos de ter mais 12
profissionais, não podíamos
contar com os voluntários. Em
contrapartida, a câmara municipal atribuía uma verba de 10 mil
euros mensais. Mas poucos meses depois, a verba passou a metade, estando neste momento a
receber cinco mil euros mensais”, contou.
Arlindo Bago assumiu que a
associação começa a ter “muitas
dificuldades para aguentar o
pessoal” que teve de admitir
quando o quartel passou a funcionar 24 horas. “É o serviço de
ambulância, os peditórios, os
donativos que nos dão e os sócios que vão dando para nos
aguentar. Mas estamos um pouco aflitos com esta situação”,
confidenciou Arlindo Bago, re-

C

DR

Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca abrangem área florestal “muito grande”

zzz
“Com certeza, estariam
melhor com apoio
de 10 mil euros mensais,
melhor ainda com 15 mil,
mas o que faço é uma
gestão e ouço a direcção
e as suas necessidades
e tomo uma decisão.
Nunca poderei dizer
não nem sim, depende
do momento
e da circunstância.”
DR

Bombeiros estão sempre prontos para ajudar a população

ferindo que já pediu ao actual
presidente do executivo para rever a situação. “Estou convencido que vamos resolver o proble-

ma, porque precisamos de mais
apoio”, assegurou o presidente,
admitindo que se isso não acontecer “não há viabilidade para

Augusto Marinho
Presidente da Câmara Municipal
de Ponte da Barca
manter a corporação”.
Actualmente, continuou o presidente da associação, os cinco
mil euros de subsídio da autar-

quia vão directamente para a
Equipa de Intervenção Permanente (EIP). “Como o executivo
anterior cortou o subsídio para
metade, para pagar ao pessoal
que tivemos que admitir quando
abrimos as portas 24 horas estamos aflitos”.
Arlindo Bago lamentou ainda
“o pequeno” subsídio que a corporação recebe do Estado. “Há
10 anos que não se negoceia o
preço por quilómetro de uma
ambulância e basta ver o preço
dos combustíveis e dos ordenados. Isto é uma loucura, uma irresponsabilidade de quem manda e governa”, criticou o presidente da associação, defendendo
que “devia haver um acerto dos
valores do preço por quilómetro
de dois em dois anos”. Neste
momento, continuou o presidente, “os combustíveis estão sempre a subir. É o salve-se quem
puder e não devia ser assim”.
Com o “peso nas costas e toda a
responsabilidade” a associação
vai gerindo o pagamento ao fornecedor dos combustíveis.
O presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca, Augusto Marinho, referiu que é preciso
adequar sempre o apoio às necessidades dos bombeiros. “Se
por exemplo surgir um novo investimento para uma nova viatura, para além dos apoios que a
câmara já dá, estou disponível
para dar mais apoio aos bombeiros. Se houver qualquer constrangimento ao nível da gestão
dos bombeiros estaremos disponíveis para dar, mas a mim compete-me gerir os recursos públicos com todo o rigor”, alertou.
Publicidade
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Equipa de Mergulho é aposta
A formação é uma prioridade para os Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca, mas, neste momento, está em
stand by, por causa da pandemia. Apesar de dispendiosa, comandante quer apostar numa Equipa de Mergulho.
ara o comandante dos
Bombeiros Voluntários de
Ponte da Barca a formação é uma prioridade. Com a
pandemia, a formação está em
stand by, mas José Freitas continua a sonhar com uma Equipa
de Mergulho. “A nível financeiro não é fácil, porque os equipamentos são muito caros e temos
que ter sempre uma equipa de
seis elementos, por causa da disponibilidade, mas a aposta no
futuro será sempre criar uma
Equipa de Mergulho”, assumiu.
Com cerca de 40 elementos,
sendo que 19 são profissionais, o
comandante prioriza sempre a
formação. “Neste momento, está
tudo parado e estamos limitados,
mas é uma das grandes apostas,
temos apostado muito na formação”, assegurou José Freitas,
lembrando que a corporação tem
“formação interna, que é regular
e é ministrada no próprio quartel
e depois há a formação externa,
ministrada pela Escola Nacional
de Bombeiros, como é o caso,
por exemplo, das formações de
Tripulante de Ambulância e Socorro (TAS) ou de Salvamento
em Grande Ângulo”.
A corporação tinha em andamento uma escola para seis elementos para fazer a promoção
para bombeiros de primeira.
“Mas como requer formação externa de incêndios urbanos e industriais, entre outras, teve que
ser cancelada”, justificou o comandante, explicando que esta
formação integra “a progressão
na carreira de forma a hierarquizar e colmatar algumas falhas

Depende da pandemia

P

Nova escola
para chamar
mais elementos

DR

Formação é uma prioridade para os Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca

zzz
“Fazemos muitas
actividades na escola,
claro que com a
pandemia tudo parou.
Quando perguntamos
aos mais novos o que
querem ser quando for
grandes muitos dizem
que querem ser
bombeiros. Eles deliram
com as viaturas e temos
que aproveitar isso.”
Arlindo Bago
Presidente da Ass. Humanitária
dos Bombeiros Voluntários
de Ponte da Barca

sentidas na estrutura”.
Além da Equipa de Intervenção Permanente (EIP), composta
por cinco elementos, os Bombeiros Voluntários de Ponte da
Barca contam ainda com equipas especializadas de Salvamento em Grande Ângulo e Resgate
em Montanha.
Também o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte da
Barca, Arlindo Bago, é peremptório: “temos que nos preocupar
sempre com o ser humano e formar novos bombeiros. O que
mais apelo ao comando é que
nunca nos podemos esquecer da
formação e de chamar novos
bombeiros”.

Sobre o equipamento existente
na corporação, o comandante
admitiu que está em falta o equipamento de protecção individual
para fogos industriais. “Temos
um deficit e estamos a tentar arranjar solução. É um equipamento que é caro e não sendo fácil vamos ter que arranjar solução para ele, até porque faltam
bastantes e os que temos já começam a ficar, do tempo e do
uso, degradados e precisam ser
substituídos”, confessou.
Sobre o parque de viaturas, José Freitas garantiu que “é relativamente novo”, apesar de haver
necessidade de mais um veículo
de combate a incêndios florestais.

Com a mudança para a casa nova,
o comandante acredita que muitos
projectos vão surgir. Por enquanto,
José Freitas quer organizar uma escola de estagiários para ‘chamar’
novos elementos para a corporação.
Neste momento, José Freitas está a
“agilizar” o processo de inscrições
para uma nova escola, mas é preciso “ter muita calma e cuidado por
causa da pandemia”. “Não vou estar
a inscrever agora para depois não
conseguir prosseguir com a formação. Não podemos correr o risco de
ter de parar a formação e os voluntários depois perderem a vontade
e quando der por ela já não temos
voluntários”, justificou. Para além
da divulgação, sobretudo junto das
escolas, “não é fácil” atrair jovens
para os bombeiros, porque trabalhar de graça e correr riscos não são
os melhores requisitos.
“Por muita vontade que as pessoas
tenham e até queiram, muitas das
vezes entram e acabam por desistir.
Temos bombeiros que o são durante um ano, os que chegam a acabar
a escola de estagiário, mas depois
desistem”, lamentou o comandante,
admitindo que essa situação acaba
por ser “muito complicada”, por
exemplo, em termos de despesas.
“O novo elemento recebe a farda e
passado um ano desiste, não vamos
dar essa farda usada a outra pessoa
e isso é muito dispendioso para a
associação”, alertou.
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Taça de Portugal
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META DE AMANHÃ: EVITAR PIOR
SÉRIE DEFENSIVA DA TEMPORADA

Abel Ruiz
“Contente pelo prémio,
mas o trabalho
é de toda a equipa”

CONSISTÊNCIA do sector mais recuado constantemente à prova. Variações na elaboração da linha
defensiva ajudam a explicar série de quatro jogos a sofrer. No Dragão, é imperativo marcar e não sofrer.
SC BRAGA
| Ricardo Anselmo |

Roma, Tondela, Roma outra vez
e Nacional. Quatro jogos consecutivos a sofrer golos, algo que
acontece pela segunda vez esta
temporada. Evitar um quinto jogo seguido a sofrer, amanhã,
com o FC Porto, deixará o SC
Braga mais perto de alcançar um
dos objectivos da temporada: a
final da Taça de Portugal.
Existem vários motivos que
ajudam a explicar a menor conseistência do sector defensivo
nos últimos jogos, sobretudo
neste ano de 2021. Desde logo, o
surto de covid-19 que, de uma
assentada, logo no final de dezembro, afastou da equipa Tormena, Bruno Viana e David Carmo, para além do médio Castro.
Na altura, sobravam Rolando
(que aparentemente não contava, já que nunca tinha sido opção) e Raul Silva, que chegaram
para as encomendas... até que o
surto se foi e veio uma lesão grave, de David Carmo, que não joga mais e também a saída de
Bruno Viana, que rumou ao Flamengo depois de ter, alegada-

Considerado o homem do jogo com
o Nacional, Abel Ruiz, que marcou
um golo e enviou duas bolas ao
poste, recebeu ontem o prémio.
“Agradeço a todos os que tornaram
este prémio possível, estou muito
feliz, mas o trabalho é de toda a
equipa. Juntos, conseguimos a vitória”, assinalou o avançado epsanhol de 21 anos.

Em dúvida
Expectativa
por Castro e Raul Silva
Ausentes da competição nos últimos jogos (sobretudo Castro), a dupla continua em dúvida para o jogo
de amanhã com o FC Porto. De resto, à excepção de Moura, David Carmo, Iuri Medeiros e Rui Fonte, Carlos Carvalhal tem todos os
jogadores disponíveis para o jogo
da Taça de Portugal contra os azuis
e branco.

SCB

No jogo da primeira mão, em Braga, há três semanas, registou-se uma igualdade a uma bola

mente, demonstrado falta de empenho, situação que desagradou
a Carlos Carvalhal.
Mais recentemente, Bruno Rodrigues passou a integrar definitivamente o plantel principal e
estreou-se a titular no último jo-

go com o Nacional. No final,
Carvalhal reconheceu que na
origem do golo insular pode ter
estado alguma falta de articulação do jovem com Tormena o
que, diga-se, como o técnico dos
guerreiros do Minho reconhe-

ceu, é perfeitamente normal nesta fase.
Amanhã, no Dragão, marcar é
obrigatório, mas não sofrer pode
ter, também, uma boa dose de
importância para que o SC Braga carimbe acesso para a final.

Nomeação
Artur Soares Dias arbitra
‘clássico’; no VAR estará
João Pinheiro
O Conselho de Arbitragem nomeou
Artur Soares Dias para o duelo entre o FC Porto e o SC Braga. O juiz
da AF Porto será assistido por Rui
Licínio e Bruno Rodrigues. O 4.º árbitro é Rui Costa e, no vídeo-árbitro
estará João Pinheiro, da AF Braga.

Central Pepe e o médio Sérgio Oliveira não marcaram presença na sessão de trabalho

FC Porto iniciou preparação para o jogo
da segunda mão com duas baixas de peso
FC PORTO
| Redacção/Lusa |

Pepe e Sérgio Oliveira, ambos
com problemas físicos, falharam
o treino do FC Porto, no arranque da preparação para o jogo
com o SC Braga, da segunda
mão das meias-finais da Taça de
Portugal.
No regresso dos ‘dragões’ ao
trabalho, após o ‘clássico’ com o
Sporting (0-0), para a I Liga, os
dois jogadores limitaram-se a fazer tratamento e não integraram

a sessão no centro de treinos do
Olival, juntando-se ao guardaredes Mbaye no boletim clínico.
De acordo com a informação
divulgada pelo FC Porto, Pepe
tem uma “contusão com edema
na perna direita”, enquanto Sérgio Oliveira tem uma “contusão
com hematoma e equimose na
anca esquerda”.
A equipa treinada por Sérgio
Conceição começou a preparar a
receção ao SC Braga, agendada
para amanhã, às 20.15 horas, no
Estádio do Dragão, a contar para

a segunda mão das meias-finais
da Taça de Portugal.
O encontro da primeira mão,
realizado há duas semanas, no
Minho, terminou com um empate 1-1, com golos de Taremi, para os azuis e brancos, e Fransérgio para os arsenalistas.
O conjunto portista volta a treinar esta terça-feira, a partir das
10.30 horas, antes de Sérgio
Conceição fazer a antevisão
do jogo, em conferência de imprensa marcada para as 12 horas.
Carvalhal falará à NEXT.

FC PORTO

Pepe e Sérgio Oliveira não treinaram ontem e estão em dúvida para amanhã
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“Este estilo de jogo dá
mais liberdade à frente”

AUTOR de um golo contra o Boavista, Rochinha assume estar a passar um
bom momento, que quer prolongar. Como peixe na água na ideia do mister.
VITÓRIA SC
| Ricardo Anselmo |

TERTÚLIA

Eleito o homem do jogo da 21.ª
jornada, em casa, com o Boavista, que o Vitória SC venceu por
2-1, Rochinha, que marcou, na
altura, o golo do empate, descreveu, aos meios do clube, o momento que deu início à reviravolta.
“Quando o Oscar [Estupiñan]
recebe a bola, senti que eme me
ia fazer o passe e, como vi que
tinha espaço para chutar, tentei a
minha sorte e ainda bem que o
fiz”, assumiu, enquanto recordava o remate triunfal, que ainda
embateu no poste antes de parar
no fundo das redes.
“É sempre importante marcar e
ajudar ao máximo a equipa. Foi
o golo do empate e foi imoprtante para dar ânimo à equipa para
ir atrás dos três pontos”, frisou o
avançado de 25 anos, que assume estar a passar um bom mo-

BRACARENSE
José Machado António Duarte Artur Correia

HOJE
106.0 FM

19 às 20 horas

QUINTAS-FEIRAS
Publicação no Jornal
Correio do Minho

VITÓRIA SC

Rochinha, o homem do jogo com Boavista

mento.
“Os números, no fundo, falam
por si. Cabe-me aproveitar esta
fase para continuar a a judar a
equipa, seja com números, seja
com ações individuais dentro de
campo”, explicou, revelando

aquilo que João Henriques (lhe)
pede.
“O treinador tem pedido desde
o início da época para sermos
criativos dentro do processo da
equipa, que coloquemos a nossa
criatividade lá dentro e é isso
que os jogadores que jogam na
frente de ataque tentam fazer”,
observou, acrescentando o desejo de poder “dar continuidade a
este momento”.
Com três golos marcados esta
época, Rochinha assume-se como peixe na água neste estilo de
jogo preconizado por João Henriques.
“Este estilo de jogo dá criatividade e çiberdade aos jogadores
da frente e isso ajuda-me a nível
individual, tanto a mim como
aos outros jogadores que têm características individuais muito
boas. Agora cabe-me acrescentar estes números pessoais às vitórias, que é o mais importante”,
rematou.

Polícia foi chamada ao local para retirar a tarja e tentar identificar os autores

Tarja “intimidatória” em frente à Academia
‘brindou’ o plantel na manhã de ontem
VITÓRIA SC

SISTEMAS DE SEGURANÇA
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LIGUE JÁ PARA: 707 200 027 - DISPONIBILIDADE IMEDIATA
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| Redacção/Lusa |

Uma tarja a ameaçar a invasão
de treino apareceu ontem junto à
Academia do Vitória SC, tendo
sido posteriormente retirada, depois do emblema liderado por
Miguel Pinto Lisboa ter chamado a polícia.
“E se acabar a ‘net' e... começar invasões ao treino”, lia-se na
tarja que apareceu colocada num
prédio em frente às instalações
do emblema minhoto.
A mensagem surgiu após o
treinador vitoriano, João Henriques, no rescaldo ao triunfo sobre o Boavista (2-1), ter dito que
a Internet não tem faltado em
Guimarães, numa alusão às críticas dos adeptos nas redes sociais
durante a série de cinco jogos

DR

Tarka colocada na manhã de ontem em frente à Academia do Vitória SC

sem vencer que o Vitória SC
conseguiu interromper na última
jornada.
Em comunicado, o clube informou que, “perante o tom intimidatório” da mensagem, contactou “de imediato as autoridades
policiais competentes”, que se
deslocaram ao local para “a retirada das tarjas e para o levanta-

mento do respetivo auto”.
“O Vitória acompanhará o processo, vincando a denúncia de
qualquer comportamento ameaçador e isolando-o dos valores
que norteiam a massa adepta do
clube, que certamente não se
identifica nem se revê em tais
acções”, lia-se na nota publicada
no sítio oficial na Internet.
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Renovação do Estado de Emergência motiva
nova suspensão das provas da AF Braga
AF BRAGA comunicou que os jogos agendados para os fins-de-semana de 7 e 14 de Março não se vão
realizar. Presidente Manuel Machado acredita que retoma das competições será em meados de Abril.
AF BRAGA
| Joana Russo Belo |

A renovação do Estado de Emergência - decretado desde as 00
horas de hoje até às 23.59 horas
do dia 16 de Março face à pandemia da Covid-19 - motivou
uma nova suspensão das provas
oficiais organizadas pela Associação de Futebol de Braga, cujos jogos estavam calendarizados para os fins-de-semana de 7
e 14 de Março.
Em comunicado divulgado,
ontem, a associação bracarense
refere que os jogos “não se vão
realizar” e explica que “oportunamente” serão dadas “mais informações no que diz respeito
às novas datas destas jornadas,
bem como de eventuais conse-

DR

Jogos agendados para fins-de-semana de 7 e 14 de Março não se vão realizar

quências nas competições organizadas por esta AF Braga”.
“Está tudo como dantes, a nossa perspectiva e esperança é que

se vai reabrir em Abril, o desconfinamento vai ser gradual,
vamos aguardar. Estou esperançado que vai haver retoma das

competições, que será concluída
a primeira volta dos campeonatos e estamos a fazer simulações
para depois se decidir como serão reagendados os jogos. Tudo
depende da data em que se irá
retomar”, explicou o presidente
Manuel Machado, revelando
que a AF Braga estuda as várias
possibilidades para o reinício
das provas oficiais.
“Se retomassem os treinos a 9
de Abril, por exemplo, teremos
que dar quinze dias aos clubes
para se prepararem e a simulação será diferente de retomar a
18 ou 25 de Abril, por causa do
timing. Estamos a fazer várias
simulações e temos de aguardar
que seja uma boa música para
toda a gente”, sublinhou o dirigente desportivo.

§C. Portugal
A quatro jornadas do fecho
Pevidém garante
play-off de subida à Liga 3
Brilhante caminhada do Pevidém
SC no Campeonato de Portugal já
garantiu o acesso ao play-off de subida à Liga 3. A quatro jornadas do
fecho da primeira fase da Série B, a
conjugação dos resultados da 18.ª
ronda foi favorável à equipa de João
Pedro Coelho, que empatou na recepção ao Felgueiras, mantendo a
liderança e confirmando a presença
no play-off de acesso à nova competição. Se assegurar o primeiro lugar, a equipa vimaranense tem
acesso à fase de subida à II Liga,
conquistando, automaticamente,
um lugar na Liga 3.
“Depois de garantir a manutenção,
garantimos matematicamente o
acesso aos play-offs para a Liga 3.
E ainda faltam quatro jornadas,
com dois jogos e duas folgas pelo
meio. Para além de continuarmos
a depender apenas de nós para o
1.° lugar”, escreveu o presidente Rui
Machado, nas redes sociais.
Publicidade
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Parece ser maldição caseira
MOREIRENSE empatou com o Belenenses SAD, por 2-2, no jogo que fechou a 21.ª jornada da I Liga.
Cónegos continuam sem vencer em casa. Estiveram em vantagem, mas não seguraram o resultado.
21.ª JORNADA

ESTÁDIO COM. JOAQUIM DE ALMEIDA FREITAS

| Joana Russo Belo |

Até parece ser uma espécie de
maldição caseira. A verdade é
que o Moreirense voltou a pontuar - ao empatar com o Belenenses SAD, no jogo que fechou
a 21.ª jornada da I Liga -, mas a
equipa vimaranense continua
sem ganhar em casa, o que ainda
não aconteceu em 2021, somando já seis jogos sem conhecer o
sabor da vitória. Equipa de Vasco Seabra esteve em vantagem
por duas vezes no marcador,
com um bis de Rafael Martins,
mas não conseguiu segurar o resultado e viu o Belenenses SAD
empatar no segundo tempo por
Cassierra, que ficou depois 22
centímetros fora-de-jogo no golo que daria o triunfo à equipa de
Petit, que teve o condão de fazer
pairar a incerteza até ao final .
Numa primeira parte marcada
pelo regresso feliz de Rafael
Martins à titularidade, o Moreirense entrou forte, a pressionar e
colocou-se na frente, aos 11 minutos, com um excelente pormenor do avançado brasileiro: recebeu a bola de Fábio Pacheco,
rodou sobre o adversário e rematou à meia volta de pé esquerdo
para o fundo das redes.
O Belenenses - que não conseguia marcar fora de portas há oito jogos - reagiu e chegou à
igualdade num cabeceamento de

MOREIRENSE

B SAD

2

2
Intervalo
2-1

Árbitro João Bento

Pasinato
D'Alberto
Rosic
Ferraresi
Abdu
Alex Soares
Fábio Pacheco
Yan Matheus
Filipe Soares
Walterson
Rafael Martins
Vasco Seabra

FACEBOOK/LIGA PORTUGAL

Pasinato em acção no empate a dois golos, ontem em Moreira de Cónegos

Kritciuk
Gonçalo Silva
Henrique
Tomás Ribeiro
Calila
Cafu
Yaya
Rúben Lima
Varela
Cassierra
Miguel Cardoso
Petit

Substituições Yaya Sithole por Afonso Sousa
(55m), Miguel Cardoso por Afonso Taira (55m),
Gonçalo Silva por Francisco Teixeira (71m), Alex
Soares por Felipe Pires (75m), Yan por David Simão
(75m), Cafú Phete por Bruno Ramires (85m) e Filipe Soares por Gonçalo Franco (90+1m).
Disciplina cartão amarelo para Fábio Pacheco
(23m), Gonçalo Silva (31m), Yaya Sithole (51m),
David Simão (80m) e Lazar Rosic (90+3m).
Golos Rafael Martins (11 e 37m), Gonçalo Silva
(18m) e Cassierra (72m).

I LIGA

JORNADA 21

RESULTADOS
FC Famalicão, 0; Farense, 0
Benfica, 2; Rio Ave, 0
FC Porto, 0; Sporting, 0
Portimonense, 0; Marítimo, 0
Nacional, 1; SC Braga, 2
Sta. Clara, 3; P. Ferreira, 0
Moreirense, 2; Belenenses, 2
Vitória SC, 2; Boavista, 1
Tondela, 1; Gil Vicente, 0
CLASSIFICAÇÃO
J

1. Sporting
2. SC Braga
3. FC Porto
4. Benfica
5. P. Ferreira
6. Vitória SC
7. Sta. Clara
8. Moreirense
9. Tondela
10. Belenenses
11. Rio Ave
12. Nacional
13. Portimon.
14. Gil Vicente
15. Famalicão
16. Farense
17. Marítimo
18. Boavista

21
21
21
21
21
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
21
21

V

E

D

M

S

P

17
15
13
12
11
10
8
6
7
4
5
5
5
5
4
4
5
3

4
1
6
6
5
4
4
8
3
10
7
6
5
4
7
6
3
9

0
5
2
3
5
6
9
7
11
7
9
10
11
12
10
10
13
9

42
39
45
34
28
25
23
20
22
13
16
20
18
16
18
20
19
21

10
21
22
17
20
20
23
26
34
18
24
28
26
27
32
27
30
34

55
46
45
42
38
34
28
26
24
22
22
21
20
19
19
18
18
18

PRÓXIMA JORNADA
Gil Vicente - FC Porto
Rio Ave - Farense
Portimonense - Tondela
Marítimo - Moreirense
SC Braga - Vitória SC
P. Ferreira - Nacional
Belenenses - Benfica
Sporting - Sta. Clara
Boavista - FC Famalicão

II LIGA

Gonçalo Silva, após canto de
Calila.
O empate trouxe algumas cautelas de parte a parte, mas Rafael
Martins voltou a encontrar caminho para a baliza e bisou no encontro, colocando os cónegos
novamente na frente. Mais uma
assistência de Fábio Pacheco a
desmarcar Yan Matheus, com o
jovem extremo a assistir o avançado para o segundo.

§Moreirense

Na segunda parte, o Moreirense não conseguiu manter a toada,
perante um Belenenses, completamente, diferente, pressionante,
à procura de mudar o rumo do
jogo. Petit foi feliz com as alterações e Cassierra, depois de enviar duas bolas ao poste, à terceira marcou mesmo. Ao cair do
pano, o colombiano viu um golo
anulado pelo VAR por posição
irregular.

+ onzes
Vasco Seabra fez duas
mexidas no onze do
Moreirense, com a entrada
de Alex Soares e Rafael
Martins.
Já Petit mudou apenas
uma peça: Gonçalo Silva.

§Belenenses

Vasco Seabra (treinador)

Petit (treinador)

“Estamos tristes e desiludidos”

“Foi uma segunda parte toda nossa”

“Estamos tristes e desiludidos, porque com a mentalidade vencedora que
temos, quando conquistamos apenas um ponto, ficamos desiludidos com o
facto de não termos conseguido vencer. Foi uma primeira parte muito boa
nossa, com controlo do jogo, capacidade para penetrar na última linha do
Belenenses e faltou-nos, na segunda parte, dar continuidade ao que fizemos na primeira. O jogo ficou mais partido e com menos critério da nossa
parte. A equipa foi competitiva e agressiva. Senti que a equipa deu tudo para vencer. Tínhamos condições para ter vencido”.

“Foi uma primeira parte em que tivemos algumas dificuldades também pela qualidade do jogo interior do Moreirense. Mesmo assim a primeira parte
foi dividida, apesar do ascendente do Moreirense. Corrigimos ao intervalo e
penso que foi uma segunda parte toda nossa, onde com as substituições fomos crescendo ao longo do jogo, criámos muitas oportunidades de golo e,
por aquilo que fizemos na segunda parte, podíamos levar daqui os três pontos. Vimos de um ciclo positivo, claro que marcámos dois, mas sofremos
dois, só tínhamos um golo fora, hoje [ontem] conseguimos dois”.

Rafael Martins (homem do jogo)

Cassierra (jogador)

“Deixámos de ganhar dois pontos”

“Este é o caminho”

“Fico feliz pelo reconhecimento, mas triste pelo resultado. Deixámos de ganhar dois pontos. Quero dedicar o prémio ao departamento médico”.

“Foi uma partida muito difícil, vínhamos com o objectivo de ganhar três
pontos, não conseguimos, mas este é o caminho, é continuar a trabalhar”.

JORNADA 22

RESULTADOS
Mafra, 1; Penafiel, 0
Covilhã, 0; Feirense, 2
Casa Pia, 2; Oliveirense, 0
Arouca, 2; Cova P., 1
Académica, 1; Varzim, 2
Estoril, 3; Benfica B, 2
Leixões, 2; Ac. Viseu, 1
Vilafranquense, 1; FC Porto B, 1
Chaves, 2; FC Vizela, 2
CLASSIFICAÇÃO
J

1. Estoril
2. Feirense
3. Académica
4. FC Vizela
5. Arouca
6. Chaves
7. Mafra
8. Casa Pia
9. Benfica B
10. Penafiel
11. Leixões
12. Covilhã
13. Cova P.
14. Oliveirense
15. Vilafranq.
16. Ac. Viseu
17. Varzim
18. FC Porto B

22
22
22
22
22
22
22
22
22
19
22
20
22
21
21
21
22
22

V

E

D

M

S

P

14
14
12
10
10
9
8
7
7
7
6
5
5
5
3
4
4
3

5
4
6
8
7
6
6
8
6
5
8
7
7
7
12
7
6
7

3
4
4
4
5
7
8
7
9
7
8
8
10
9
6
10
12
12

36
33
29
32
24
28
27
26
36
26
22
20
24
20
22
16
15
24

15
17
17
26
17
24
26
32
30
26
25
22
32
31
28
28
29
35

47
46
42
38
37
33
30
29
27
26
26
22
22
22
21
19
18
16

PRÓXIMA JORNADA
Oliveirense - Chaves
Varzim - Leixões
Vilafranquense - Covilhã
Benfica B - Arouca
FC Vizela - Mafra
Penafiel - Académica
Cova P. - Ac. Viseu
FC Porto B - Casa Pia
Feirense - Estoril

correiodominho.pt 2 de Março 2021

Desporto 19

UMinho promove planos
de treino em redes sociais

COMUNIDADE ACADÉMICA tem acesso a aulas de grupo. Quem não estiver
inscrito pode fruir de uma aula grátis.
DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Redacção |

O Departamento de Desporto e
Cultura dos Serviços de Acção
Social da Universidade do Minho anunciou um programa de
actividades diversificadas que
decorrerá ao longo de Março.
Com o recolhimento domiciliário e suspensão das actividades
desportivas, o programa “March
with BeneFITs” tem como objectivo combater o isolamento
social e promover hábitos de vida saudável junto de toda a comunidade académica.
De segunda a sexta-feira serão
disponibilizados planos de trei-

no funcional nas redes sociais,
aulas gravadas no YouTube e aulas de grupo em direto através da
plataforma Zoom no âmbito do
plano “UMinho Sports at Home”. As aulas de grupo são exclusivas para utentes do Departamento de Desporto e Cultura.
No entanto, durante o mês de
Março, as pessoas da comunidade académica que ainda não estão inscritas nos serviços desportivos poderão aceder a uma
aula experimental gratuita à sua
escolha. A inscrição pode ser
efetuada através do portal UMinho Sports.
Em paralelo, serão lançadas
propostas de ginástica laboral

para as pessoas que estão em teletrabalho ou em regime de ensino à distância, no âmbito do projecto “Pausas Úteis”, e de
receitas saudáveis, no âmbito do
projecto “Meals with Hapiness”,
durante a semana,, nas redes sociais UMinho Sports.
As sextas-feiras serão de
“Healthy Talks”. A partir das
21h30, através da plataforma
Zoom, serão promovidas quatro
conversas sobre temáticas relacionadas com o desporto, saúde
e bem-estar. As inscrições serão
abertas ao público em geral e poderão ser efetuadas através do
portal UMinho Sports e do site
www.sas.uminho.pt/desporto.
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Sala de musculação do Pavilhão Desportivo Unversitário de Gualtar
Publicidade
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§futsal

Três ‘esperanças’ do Sporting de Braga
campeões nacionais de pista coberta
NO ALTICE FÓRUM, em Braga, decorreram no fim de semana provas do Campeonato Nacional de
Esperanças (sub-23). Atletas do SC Braga conquistaram quatro títulos — dois por Catarina Karas.
ATLETISMO
| Rui Serapicos |

Nos Campeonatos Nacionais de
Esperanças em Pista Coberta,
para atletas com idades não superiores a 23 anos, que a Federação Portuguesa de Atletismo levou a efeito neste fim-de-semana em Braga, sagraram-se
campeões nacionais os atletas
do Sporting Clube de Braga Catarina Karas, no salto em comprimento e nos 60 metros barreiras, Leonor Suzano no salto com
vara e Miguel Moreira nos 1500
metros.
Logo no primeiro dia de competição, sábado, a 'guerreira' Catarina Karas bateu no salto em
comprimento a concorrência
com uma marca de 5,73 metros,
melhor do que Ana Rita Silva
(Maia AC) com 5.64 e Fatumata
Balde (Benfica) com 5.61. Na
corrida de 60 metros barreiras,
Catarina Karas foi a primeira a
passar a linha da meta com um
tempo de 8,57 segundos, superando Fatumata Balde (Benfica),
com 8.61 e Bárbara Silva (Jardim da Serra) com 8.78.
Leonor Suzano, do SCB, venceu o salto com vara, alcançando
a marca de 3,25 metros. Em segundo e terceiro lugares ficaram,
respectivamente, Raquel Marques, do Grupo Atletismo Fáti-

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ATLETISMO

Catarina Karas triunfou nos 60 metros barreiras (imagem) e também no salto em comprimento

ma, com 3,10 metros, e as juniores Bruna Santos, da Juventude
Vidigalense, e Sofia Marques,
do Benfica , com 2,95 metros.
Miguel Moreira foi o mais rápido nos 1500 metros, com o
tempo de 3.59.51 minutos, à rente de Rodrigo Lima (Sporting)
com 4.01.40 e Bernardo Rocha
(Leixões) com 4.02.04
Outros dois atletas do SC Braga averbaram terceiro lugares:
João Peixoto nos 800 metros,

com o tempo de 1.55-25 minutos, uma prova que teve como
vencedor António Moura, do
Clube de Campismo de São João
da Madeira , com 1.54.50, e em
segundo o atleta do Sporting David Garcia com 1.54,92 Francisca Silva nos 400 metros, obteve
o bronze com 58.63 segun- dos,
atrás de Juliana Guerreiro, do
Sporting, com 56-42 e Sofia Lavreshina, da Juventiude Vidigalense, com 56.70

O SC Braga conquistou, assim,
quatro títulos nacionais e duas
medalhas de bronze.
Colectivamente, o Sporting foi
o vencedor com 73 pontos em
masculinos e 90 em femininos.
Em segundo lugar, classificouse o Benfica, com 71,5 pontos
em masculinos e 77 em femininos; e, em terceiro lugar ficou o
Juventude Vidigalense (JV),
com 35 pontos em masculinos e
54,5 pontos em femininos.

Lesionados
Portugal defronta
República Checa sem
Cary nem Ricardinho
Márcio Moreira vai substituir o lesionado Pedro Cary na convocatória
da selecção portuguesa de futsal
para os encontros com a República
Checa, de qualificação para o Euro2022, anunciou ontem a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
O experiente Pedro Cary, de 36
anos, que alinha no Leões de Porto
Salvo, contraiu uma rotura muscular ao serviço do clube e obrigou o
seleccionador Jorge Braz a chamar
o ala do Modicus, que conta com 27
internacionalizações por Portugal.
Esta é a segunda ‘baixa’ na convocatória inicialmente elaborada por
Jorge Braz, já que no domingo também Ricardinho foi substituído por
Pauleta, devido a lesão.
Para a dupla jornada com a República Checa, a seleção nacional estará igualmente privada de Cardinal, que há poucas semanas sofreu
uma rotura do tendão de Aquiles e
vai ficar afastado das ‘quadras’ durante oito a 10 meses.
Devido às condicionantes causadas
pela pandemia de covid-19, os dois
encontros com a República Checa
vão ser jogados em Lodz, na Polónia, em 6 e 9 de Março.
Os oito vencedores dos grupos e os
seis melhores segundos classificados juntam-se aos anfitriões Países
Baixos na fase final, entre 19 de janeiro a 6 de Fevereiro de 2022, enquanto os restantes dois segundos
classificados disputam um ‘playoff’, de 14 a 17 de Novembro de
2021, para definir a outra vaga.
Integram esta convocatória dois
jogadores do SC Braga/AAUM: Vítor
Hugo e Miguel Ângelo.

Oitavos de final da competição europeia de equipas femininas decorrem em Valência

Àrbitro de Braga nomeado para a Eurocup
ATLETISMO
| Rui Serapicos |

O árbitro Diogo Martins, filiado
na Associação de Basquetebol
de Braga, está nomeado para os
oitavos de final da Eurocup Feminina, que em Valência, Espanha, de 16 a 18 de Março.
O árbitro da Associação de
Basquetebol de Braga (ABB),
que já marcou presença na fase
de grupos da competição, confessa que a nova nomeação “foi
uma agradável surpresa” e refe-

riu que “tal como na nomeação
para a fase de grupos, não estava
a contar com esta nomeação, por
já ser o início da fase a eliminar
(oitavos de final)”, refere, em
declarações que prestou à ABB.
“Eu senti que os jogos de janeiro tinham sido positivos, que poderia ter mostrado mais de mim
e do trabalho que tenho vindo a
realizar”, acrescentou,
“O 'feedback' foi bom e é sempre positivo receber nomeações
para esta fase a eliminar. Demonstra que existe confiança na

nomeação. Acaba por ser mais
uma prova para mostrar trabalho
e evolução”, referiu.
“Estas nomeações são sempre
injecções de motivação. Apesar
de não estar na expectativa de
receber esta nomeação, a verdade é que o trabalho tem de estar
sempre presente para que quando for chamado estar preparado”, conclui. O juiz minhoto está nomeado para o dia 16, em
que se vão disputar Valência BC
- DVTK Miskolc e Sparta&K
MR Vidnoje-ESBVA-LM.

DR

Diogo Martins reconhece motivação pela chamada a jogos internacionais
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Opinião
JOÃO MARQUES Jurista

Ideias

Ceci n’est pas un candidat
P

orque surreal é a situação em que
se encontra algum do pessoal político no concelho, recorro à famosa proposição de Magritte.
Na sua famosa obra “Ceci n’est pas une
pipe”, o pintor belga alega que a representação de um cachimbo não é um cachimbo. E, em boa verdade, tem razão.
Sem perscrutar os infindáveis caminhos
da razão surrealista, também por cá se
percebe que a representação de um candidato não é um candidato.
Correm rumores da existência de sondagens encomendadas por entidades que,
também elas não são entidades, mas seguramente são as suas representações. Ninguém assume a sua paternidade, mas, como as bruxas, “que las hay, las hay”. E
havendo são conhecidas e brotam à superfície à medida das necessidades e desnecessidades de quem as encomenda ou
conhece.
No caso, a primeira a ser conhecida terá
sido feita a pedido do secretariado nacional do PS. Supõe-se que, conhecidas as
dificuldades em encontrar uma personalidade com peso e reconhecimento, este seria mais um pró-forma para afastar nomes
que lhe desagradassem e não tanto um
exercício para encontrar o sucessor do legado de Mesquita Machado.
Se acreditarmos no que foi dado à estampa, quis o PS nacional saber quem, de
entre um leque muito reduzido e centrado
nos quadros locais, poderia ser o melhor
candidato daqui a 6 meses contra Ricardo
Rio.
Os nomes a concurso eram os do atual
líder da concelhia Artur Feio, por quem a
sede nacional não morrerá de amores, o
do deputado e preferido Hugo Pires, o da
histórica Palmira Maciel, também ela deputada e da vereadora Liliana Pereira. Seguramente que a paridade foi respeitada
não por impositivo legal, mas por convicta noção de que qualquer destes nomes
poderia ter reais possibilidades de enca-

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%)

beçar a lista do PS às próximas eleições
autárquicas em Braga.
Os resultados são, a confirmar-se a veracidade do relatado na imprensa, extraordinários. 80%, repito, 80% dos bracarenses não têm preferência por qualquer dos
nomes propostos. Significa isto que 8 em
cada 10 bracarenses ou ignoram quem sejam ou desejam ignorar quem querem ser
os protocandidatos listados.
Tomando em consideração as últimas
autárquicas, em que o PS obteve perto de
30% (arredondando simpaticamente os
27,94%) dos votos expressos, teremos
que ou os socialistas em Braga se reduziram em quase um terço face a 2017, ou
um em cada três simpatizantes/votantes/militantes do PS não sabe ou não quer
saber quem é esta gente, muito menos para ocupar o cargo de presidente da autarquia.
Dos 20% que sobram, é dizer, dos 2 bracarenses em cada 10 que têm alguma preferência por quem será, de entre estes, o
candidato socialista, 10% elegem Hugo
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Pires, quase 8% optam por Palmira Maciel, menos de 3% escolhem Artur Feio e
quase 1% apoiariam Liliana Pereira.
Em suma, Hugo Pires vale quase tanto
como todos os demais putativos candidatos juntos. Se isto não é suficiente para
afastar todos quantos não sejam o próprio, não sei o que será.
Veremos como se resolve a contenda interna, mas o certo é que a máxima judaica
“olho por olho, dente por dente” parece
orientar o pleito interno, já que consta que
o preferido de 3% dos 20% de bracarenses que se importam – ou seja, Artur Feio
– já retaliou e terá encomendado uma
sondagem (eventualmente) mais representativa do seu valor.
O que importa em todas estas tropelias
pré-eleitorais não é tanto o que elas demonstram sobre o jogo político, que é
normal e expectável, mas antes o que parece revelar da irrelevância do atual PS
em Braga. Magritte pintaria “Ceci n’est
pas un parti”.
Isto não espanta a quem tem seguido o
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percurso errático e pouco consistente de
uma alternativa que, já aqui repetidas vezes o sublinhei, é crítica para que o jogo
democrático no concelho mantenha a elevação e pressione o poder a falhar o mínimo possível.
É claro que a outra face da moeda é que
continua a existir um executivo extremamente competente e no qual a grande
maioria dos bracarenses se reveem.
Os números da tal sondagem encomendada no Largo do Rato colocam a Coligação Juntos por Braga com quase 53%, o
que representa um reforço da votação nas
eleições de 2017.
É por isso que a lição a tirar dos últimos
8 anos deve centrar-se na ligação umbilical entre a projeção dos candidatos e a solidez do projeto. Essa é a única fórmula
que conta para quem quer deixar de ser
uma mera representação de candidatura e
passar a ser uma verdadeira candidatura
aos olhos de quem conta.
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Opinião
MARGARIDA PEREIRA Coordenadora Geral da JOVEMCOOP - Jovem Cooperante Natureza/Cultura

Escreve quem sabe

Natural(mente)... Março

C

om o país cada vez mais “fechado”, aproveitemos este confinamento para nos “abrirmos” ao
que a natureza nos dá. O mês que agora
iniciamos celebra o Dia Mundial da Árvore, o Dia Mundial da Água e, ainda, o
início de uma nova estação do ano: a Primavera!
Porque não se deixa inspirar pelas celebrações deste mês e planeia atividades diferentes, quer individuais, quer em família? Afinal, o importante é usufruir do
tempo que, por vezes, temos tendência a
desvalorizar.
A chegada da Primavera traz consigo
temperaturas mais amenas, o que dá vontade de usufruir um pouco mais do ar livre e dos espaços verdes da nossa cidade
(claro que sempre com consciência e moderação pois estamos a viver um confinamento). No entanto, os passeios higiénicos são não só permitidos, como essenciais, para que consigamos ultrapassar este período da melhor forma. Assim, aproveite um dia de folga e vá passear pela
nossa cidade e pelos seus espaços verdes.

Faça uma visita guiada para si mesmo, ou
para o restrito núcleo familiar, pois estamos certos de que irá sempre reparar em
novos detalhes, e acredite que são detalhes que valem a pena ser vistos. Desafiamo-lo a conhecer as estátuas do Parque a
Ponte, o Miradouro do Picoto, a Fonte do
Jardim de Santa Bárbara e, claro, porque
não uma ida até às Mães d’Água das Sete
Fontes?
Aproveite um passeio pelo Complexo
Eco-Monumental das Sete Fontes e celebre a natureza no seu esplendor, pois ali
temos não só toda a vegetação envolvente, como ainda podemos usufruir do som
da água que corre dentro das minas,
acompanhado pelo cântico dos pássaros
que por ali vivem.
É, de facto, um local privilegiado, onde,
por vezes, conseguimos abstrair-nos da
vivência da cidade em que este está inserido.
Continuamos a desejar o tantas vezes
projetado Parque Verde da Cidade de Braga. Sabemos pelo nosso Edil que não será
possível concretizar esse sonho ainda no

decorrer deste mandato, contudo, no início deste ano foi dado um grande passo
para a sua construção, uma vez que a Câmara Municipal de Braga adquiriu mais
terrenos a um particular, o que faz com
que agora, já seja maior a área de domínio
público.
Estamos a falar de 17,2 hectares de domínio público e 12,7 de domínio privado.
Reconhecemos, ainda, um longo caminho
pela frente, mas estamos cada vez mais
ansiosos pela chegada do momento em
que celebraremos o mês de Março no Parque Verde das Sete Fontes.
Talvez o facto de sermos o Melhor Destino Europeu de 2021, faça com que o
Parque Verde se levante do papel e ganhe
forma. Enquanto isso não acontece, vemos o Pelouro do Urbanismo valorizar alguns dos marcos arqueológicos mais importantes da nossa cidade. Afinal, quando
falamos da Domus das Carvalheiras ou
até do Teatro Romano, muitos serão os
bracarenses que nunca ouviram falar de
tais espaços. Acreditamos que valorizando o nosso património, conseguiremos

distinguir-nos de outras cidades e ter com
isso um crescente potencial para o turismo.
É fundamental valorizarmos o que é
nosso e a verdade é que a nossa cidade ficou à frente de muitas outras, que por vezes julgávamos melhores, mais bonitas ou
mais conhecidas. Já pensou que vivemos
no melhor destino europeu?
Para a JovemCoop, Março é um mês repleto de atividades, muitas delas em parceria com algumas escolas. Vamos aproveitar os tempos que estamos a viver para
nos desafiarmos com novas atividades.
Aproveitamos, também, para desafiarmos
os nossos leitores a conhecerem a sua cidade e a visitarem-na sob outra perspetiva. Aproveite o dia da água e desafie-se a
criar novos hábitos para pouparmos um
bem que, por vezes, já é escasso. Partilhe
connosco, através do nosso facebook, as
dicas que tem para poupar água pois iremos partilhá-las com todos os nossos leitores, acreditando, assim, que juntos iremos fazer a diferença para um mundo
melhor.

Cuidados com a pele

H

oje venho falar-vos do
nosso maior órgão e
de alguns cuidados
básicos que devemos ter para
preservar o bom estado da nossa pele. Quando falamos em pele, estamos a falar de um órgão
fulcral à nossa sobrevivência. A
nossa pele protege-nos de
agressões e infeções (tais como
vírus, bactérias ou fungos), tem
a capacidade de regular a nossa
temperatura corporal, excreta
substâncias não necessárias para o nosso organismo e permitenos distinguir sensações (frio,
calor, dor, pressão, tato, etc.).
Cuidar da pele não significa
simplesmente usar um creme
para o acne ou um poderoso antirrugas. Não devemos preocupar-nos somente com a pele que
está mais exposta como o rosto
ou as mãos. Os cuidados com a
pele devem existir desde a ponta dos dedos dos pés até às ore-

lhas. Mas afinal que cuidados
devemos ter?
1) Higienização: deve ser cuidada e devemos usar produtos
adequados à faixa etária bem
como ao estado atual da pele
(existência de acne, eczema/
/atopia, psoríase, rosácea, etc.).
Podem escolher desde óleos lavantes a sabão em barra, desde
que o façam tendo em consideração as características individuais da vossa pele. Lembro
ainda que o vosso couro cabeludo não deve ser esquecido, um
champô adequado pode evitar
desconfortos desne- cessários.
2) Hidratação: É fundamental
uma boa hidratação da nossa
pele. Existem produtos específicos para os pés, corpo, mãos,
rosto e olhos. O importante é
adequarem-nos ao vosso tipo de
pele (seca, oleosa, mista, sensível).
3) Proteção solar: o uso de

RENATA SAMPAIO

Farmacêutica Comunitária

Voz à saúde

protetor solar é muito importante mesmo em alturas de inverno. Devem preferencialmente
usar um que proteja a vossa pele contra radiação ultravioleta A
e ultravioleta B. Agora que está

a primavera à espreita, relembro que para além do protetor
solar de rosto e do protetor solar de corpo existem ainda
sticks labiais com proteção solar. Estes últimos vão ajudar a
hidratar, proteger a pele dos
vossos lábios e podem mesmo
prevenir a reativação do vírus
do herpes.
Para além destes conselhos
básicos, devem ainda estar
atentos a todo e qualquer sinal
que a vossa pele vos possa dar
de que algo está menos bem.
Não devem negligenciar o aparecimento de novos sinais ou
alteração de tamanho dos sinais
já existentes, devem estar atentos ao aparecimento de manchas/lesões e as feridas devem
ser tratadas de imediato para
evitarem infeções. No caso dos
diabéticos ou de acamados, torna-se ainda mais importante verificar que não existe qualquer

ferida aberta por tratar. Recorram ao médico de família, ao
enfermeiro de família ou a um
dermatologista caso verifiquem
qualquer alteração relevante ou
patologia de pele que surja repentinamente.
Na vossa farmácia podem ainda contar com um aconselhamento diferenciado e que vos
vai permitir escolher quais os
melhores produtos a utilizar de
acordo com as características
individuais da vossa pele. Estamos de braços abertos para vos
ajudar em caso de dúvida e para
vos direcionar para os vossos
médicos sempre que assim seja
necessário. Aproveito para desmistificar a ideia de que todos
os produtos de pele são dispendiosos. Existem produtos para
todos os tipos de pele e para todas as carteiras. Cuidar da pele
não é um luxo, mas sim essencial!
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CLAS

Norte reclama papel na gestão
e aplicação dos fundos do PRR

Arcos de Valdevez
define Estratégia
Local de Habitação

CONSELHO Regional do Norte tomou posição sobre o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Órgão
exprime expectativa de que a Região possa executar 47 por cento dos fundos.
ECONOMIA
| Redacção |

A Comissão Permanente do
Conselho Regional do Norte
apelou ao reconhecimento do
papel da Região na aplicação do
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Aquela Comissão considera que o Norte tem
um “papel incontornável” na
gestão e execução do plano.
A posição considera “indispensável” a descentralização do
PRR, através da participação
das CCDR e entidades intermunicipais, de forma a garantir “o
equilíbrio territorial da sua aplicação” e o “sucesso da sua implementação no todo nacional”.
“Uma estrutura de missão centralizada não disporá de tal capacidade de gestão e acompanhamento, em todas as regiões e
sub-regiões e nos diferentes sectores de aplicação, comprometendo os desígnios e metas do
PRR, sendo recomendável, em
alternativa, um modelo de cogestão descentralizado”, preconiza.
No documento, as CCDR são
vistas como “plataformas privilegiadas de coordenação regio-

O Conselho Local de Ação
Social (CLAS) de Arcos de
Valdevez discutiu a Estratégia
Local de Habitação, o Plano
Municipal para a Igualdade e
Não Discriminação e a actualização do Plano de Desenvolvimento Social. .
O presidente do CLAS, João
Esteves, falou das medidas desenvolvidas pelo Município
para fazer face à pandemia, as
quais abrangeram apoios nas
áreas da saúde, acção social,
educação, economia, num investimento de cerca de um milhão de euros.

Ponte de Lima

Agricultores com
apoio assegurado
DR

Miguel Alves, presidente do Conselho Regional do Norte: “É preciso que o vírus do centralismo não contamine as decisões do futuro”

nal da programação e dos investimentos” do PRR devido ao seu
papel de diálogo e de concertação entre a administração central, entidades intermunicipais,
municípios e outras instituições
públicas e privadas.
António Cunha, presidente da
CCDR-N saúda a posição unânime do Conselho Regional na
consulta pública do PRR, tomada através da sua Comissão Permanente, acrescentando que se
trata de “um contributo maduro,

positivo e responsável para o sucesso deste importante programa
de recuperação económica e investimento. Só com um Norte
activo e relevante no PRR, o
programa logrará atingir os seus
objectivos estratégicos.”
Para Miguel Alves, presidente
do Conselho Regional, “o Norte
vê no PRR uma oportunidade
única para premiar a resiliência
de milhares de empresas, instituições e municípios que, apesar das dificuldades e das injus-

Centro Dramático de Viana

Peça ‘Palhaço Verde’ chega
online a mais de três mil crianças
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

‘Palhaço Verde’, de Matilde Rosa Araújo,
com encenação de Graeme Pulleyn, estreia hoje, às 15 horas, em directo do palco do Teatro Municipal Sá de Miranda,
em Viana do Castelo.
Trata-se da 145ª criação do Teatro do
Noroeste - Centro Dramático de Viana
que, devido à impossibilidade de acolher
escolas no teatro, conta com um apoio extraordinário da Câmara Municipal de Viana do Castelo, possibilitando que as crianças do concelho e de escolas de todo o
país continuem a usufruir da oferta cultu-

ral da companhia vianense. Interpretado
por Alexandre Martins, Chico Pires, Elisabete Pinto, Mariana Pombal e Tiago
Fernandes, ‘Palhaço Verde’ conta já com
mais de 40 escolas e três mil alunos inscritos.
As transmissões diárias e em directo decorrem até ao dia 13 de Março, com sessões para público escolar de terça a sexta-feira, às 10 horas ou às 15 horas e, para
o público geral, aos sábados, às 16 horas,
dia em que os bilhetes têm o custo de três
euros, cuja receita reverte para a União
Audiovisual, associação de apoio aos
profissionais das artes afectados pela pandemia.

tiças, teimam em criar emprego,
conhecimento e coesão social.
Mas o PRR também é um instrumento financeiro imprescindível para recuperar uma economia que fechou portas e desligou máquinas durante meses.
Agora, é preciso que o vírus do
centralismo não contamine as
decisões do futuro. O Norte não
pede nada para si, o Norte só
quer condições para continuar a
ser a locomotiva económica do
país.”

O Município de Ponte de Lima, considerando o desenvolvimento rural como um eixo
estruturante no desenvolvimento do concelho, estabeleceu uma parceria com a COOPALIMA de modo a conseguirem assegurar instrumentos
adequados para tornar esta atividade mais resiliente, mais
forte e mais desburocratizada.
Assim, através do “Balcão
Rural”, que funciona nos dias
de Feira Quinzenal na COOPALIMA, o Município de
Ponte de Lima presta apoio
aos agricultores do concelho,
disponibilizando um técnico
especializado na área.

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

ANTÓNIO ARMINDO FERNANDES
TEIXEIRA
A família cumpre o dever de informar o falecimento do seu ente querido ANTÓNIO ARMINDO
FERNANDES TEIXEIRA que ocorreu nos Estados
Unidos da América no passado dia 26 de Fevereiro.
Será celebrada missa de funeral no dia de hoje,
2 de Março de 2021, pelas 18h30, na Igreja Paroquial
de Sequeira - Braga, que atendendo às contingências
actuais será restrita à família mais próxima.
Gostaríamos de informar a todos aqueles que
querem prestar uma última homenagem que, aquando da chegada das cinzas a Portugal, a situação pandémica assim o permitindo, será anunciada a homenagem póstuma.
Braga, 2 de Março de 2021
A FAMÍLIA
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9 Renovado;

9 Garagem Fechada;
9 Cozinha Equipada;
9 Roupeiros Embutidos

AMI 7630

9 Suite

Álvaro Pinto
www.florestaimobiliaria.pt
Rua do Taxa nº5 ʹ S. Vitor
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ID:124391032-59 -

220.000 €

C.E.:(A) Casa de Campo recuperada
em S. Mamede D’Este, com muito bom gosto.
Equipada com aquecimento completo, recuperador
de calor, a 5 min. do centro da cidade.

ID:124391010-184 -

67.500 €

C.E.:(C) Apartamento T1, situado em Real.
O mesmo dispõe de elevador, garagem
individual e arrumos no sótão.
Venha conhecer!

ID:124391014-73 -

200.000 €

C.E.:(F) T3 em Nogueiró. Com excelentes áreas,
acabamentos de luxo, elevadores e garagem
individual, em prédio com muito requinte.
Marque a sua visita!

D:124391058-4 -

88.000 €

C.E.:(C) Excelente T1+1 na zona da Sé,
com lugar de garagem em prédio com elevador.
Imóvel encontra-se arrendado.
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PARA ANUNCIAR CONTACTE 253 309 500 OU COMERCIAL@CORREIODOMINHO.PT

ARRENDA-SE

COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS

PRECISA-SE
DE ELECTRICISTAS
E AJUDANTES

Construção a iniciar em Gualtar

Instalações Eléctricas
Manutenções
Energias Renováveis

T0 69 000 €

APARTAMENTO
T2 NOVO
QUINTA DA NAIA
Com electrodomésticos,
ar condicionado,
sistema de aquecimento sanitário,
garagem individual
e condomínio incluído.

www.nortinveste.com

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

€ 35.000
Favor ligar ao 927 562 704

SINTONIZE 106.0 FM

938291548 / 935156106

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

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

PREÇO: 700,00 €
Nortinloc
Investimentos & Locação, Lda.
tlf. 253 606 830 - 919 991 083
E-mail: geral@nortinloc.pt

www.antenaminho.pt

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

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

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

CONVOCATÓRIA
Nos termos do art.º 22.º nº 2, alíneas b) e nº 5, alínea a) e artº 21.º,
nº1, alíneas a), b), g) e q) do Compromisso desta Santa Casa da
Misericórdia, convoco as Irmãs e os Irmãos desta Instituição a reunir
em Assembleia Geral Ordinária, no Auditório São Marcos, à Rua Escola
de Enfermagem / Rua dos Granjinhos, em S. Lázaro, no próximo dia
18 de Março pelas 17,30 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
I
Apreciação e Votação da ata da Assembleia Geral realizada
em 5 de Novembro de 2020;
II
Apreciação e Votação do Relatório de Atividades e das Contas
de Gerência de 2020, bem como do Parecer do Conselho Fiscal;
III
Apreciar e deliberar sobre a proposta de alienação, a título oneroso,
nos termos já aprovados pela Mesa Administrativa, na sua reunião de
10/11/2020, e bem assim, autorizar a venda e conferir ao Provedor
Bernardo José Ferreira Reis e ao Mesário Tesoureiro, Gastão Seara
Rodrigues Sequeira, todos os poderes que se mostrem necessários
e convenientes para dar execução à subsequente outorga da respetiva
escritura pública de compra e venda, atribuindo-lhes ainda os
necessários poderes para assinarem tudo quanto se mostre
legalmente exigível à celebração das respetiva escritura de compra
e venda:
Uma parcela de terreno em compropriedade de 1/3 do Asilo de São
José, sito em Braga e 2/3 da Santa Casa da Misericórdia de Braga,
a destacar do prédio rústico situado em Palmeira, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Braga, sob o n.º 3480 da
freguesia de Palmeira e inscrito na respetiva matriz predial sob
o artigo n.º 108, para Incluir num loteamento.
IV
Tratar de quaisquer assuntos de interesse da Santa Casa.
Não comparecendo maioria absoluta, ficam as Irmãs e os Irmãos
desde já convocados a reunir trinta minutos depois, no mesmo local,
conforme preceitua o n.º 1 do artigo 24.º do Compromisso.
Braga, 2 de Março de 2021
O Presidente,
(João Manuel Lobo de Araújo)
Obs: Os documentos constantes na convocatória, encontram-se à disposição dos irmão(as),
para consulta na pagina web: www.scmbraga.pt e na Secretaria durante as horas de expediente.
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SOBRE RODAS

ANUNCIE NAS
NOSSAS PÁGINAS

COMPRE NOS STANDS CM

PEUGEOT 308

NOVA GERAÇÃO COM NOVO LOGOTIPO
No video divulgado pela marca francesa foi possivel ver
o novo novo logotipo, fortemente inspirado no emblema
usado dos anos 1970, e alguns detalhes do novo Peugeot
308, que será apresentado no dia 23 deste mês.
Entre outros detalhes, é possível ver fragmentos da dianteira, traseira, painel de instrumentos e as jantes, por exemplo. Na dianteira, vê-se o arranjo dos LED na linha
do 208 e 2008, por exemplo, mas também óticas ‘Full LED’ com novo desenho. A
grelha, onde surgirá o novo logotipo do ‘leão’, mantém um desenho horizontal e
uma forma trapezoidal invertida, com arestas muito lisas, muito planas e mais verticais que irão apresentar acabamentos diferentes consoante o nível do equipamento. Entre as imagens, pode ver-se detalhes da traseira, nomeadamente as óticas
transparentes que apresentam uma nova assinatura luminosa, e um arranjo mais horizontal das ‘garras’, e do painel de instrumentos, agora digital de efeito 3D 'iCockpit'. De resto, o novo 308 deverá contar com motores a gasolina 1.2 PureTech
de 130, 180 e 225 cv, motores Diesel 1.5 BlueHDi e híbridos plug-in, além de mais
tecnologia, incluindo um sistema de condução autónoma de nível 2. A produção
deverá arrancar em maio, com as primeiras entregas previstas para setembro.

DR

Novo logotipo fortemente inspirado no emblema que a marca ostentou até o início dos anos 1970

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 HYBRID 125CV ANOS
AD-94-ME – 19.970 €
7 ANOS GARANTIA
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Os Batanetes
George, o Curioso
Diário da Manhã
Esta Manhã
Dois às 10
Jornal Da Uma
A Única Mulher
Goucha
Big Brother - Duplo Impacto
Última Hora
Big Brother - Duplo Impacto
Diário
Jornal das 8
Bem Me Quer
Big Brother - Duplo Impacto
Kick-Ass 2: Agora é a Doer
Doce Tentação
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HORIZONTAIS: 1 – acontecer; engastar. 2 - corrigenda; segundo.
3 - arrebica; dotalício. 4 - contenda; estância. 5 - graceja; gastar;
indício. 6 - enlaçar. 7 - simples; belga; nós. 8 - pacóvio; ingénuo.
9 - arrenda; empregar. 10 - velhaco; fandango. 11 - brisa;
arredores.
VERTICAIS: 1 – comer a ceia; pau-ferro. 2 - brilhar; zigoma.
3 - abelha-limão; filó. 4 - cachaça; declaras. 5 - tua; castigo.
6 - dentro; copioso; barriga. 7 - louca; madrasta. 8 - acuda; briga.
9 - aprova; continuar. 10 - amante; matriz. 11 - embalara; discursas.
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AV. DA LIBERDADE, N.º 610
4710-249 BRAGA
tlf. 253 218 780
fax 253 616 923

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Sudoku
4

8
7

labhilariolima@mail.telepac.pt
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FARMÁCIAS

1
CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

Rua José Alves Leite, 36

Praça da República, 398

Praça Guilherme de Abreu, 61

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
FILIPE T. 253 812 424

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
SÃO MIGUEL T. 253 481 429

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

Rua José Falcão ,53

Rua Dr. Abílio Torres, 442

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

3

FAFE
MOURA T. 253 599 473

ARCOS DE VALDEVEZ
ST. BÁRBARA T. 258 514 090

PONTE DE LIMA
S. JOÃO T. 258 941 197

8

R. Montenegro, 191

R. Dr. Joaquim Carlos Cunha Cerqueira, 103

Largo de São João 4-8

VILA NOVA DE FAMALICÃO
BARBOSA T. 252 302 120

CAMINHA
MODERNA T. 258 950 500

VIANA CASTELO
S. VICENTE T. 258 777 986

R. Barão de Trovisqueira, 71

R. 31 de Janeiro n.º 30

Rua da Bandeira, 814

GUIMARÃES
NOBEL T. 253 516 599

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

Rua dos Chãos, 111

ESPOSENDE
GOMES T. 253 961 237
Av. Valentim Ribeiro, 17 Lj. A

PÓVOA DE LANHOSO
MISERICÓRDIA T. 253 635 800
Praça Eng. Armando Rodrigues, 272

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

R. de Santo António, 70

Rua de Galvão s/n

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
PEREIRA & BARRETO T. 251 652 252

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

R. Conselheiro João Cunha, 45

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

1
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antenaminho.pt

106.0 FM

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

BRAGA
ROMA T. 253 262 031

5

6

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

Largo Dr. Martins Lima, 23-24

2
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A 1°- VEZ
LOIRINHA SEXY.
MEIGUINHA
LOCAL
DISCRETA
COM HIGIENE.
TDO NAS
CALMINHAS

932 426 373

CABRITINHA
DE VOLTA
das 8 às 19 horas

918 595 077
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JOGOS

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

Atracção
Fatal
Loiraça 21 anos,
alta, magra e
peitos grandes.
Elegante

964 131 762

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

253
916
966
936

253
233
233
233

Segunda 01/03/21

Sorteio 09/2021

253
602
602
602

28 891
2.º Prémio 10 738
3.º Prémio 21 783
1.º Prémio

Terça 23/02/21

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

925 751 527

Sorteio 16/2021

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

Insólitos

Médico participa em audiência
judicial durante operação

A pandemia da Covid-19 obrigou a sociedade
e as empresas a reinventarem-se no que toca
ao trabalho. Foi o que aconteceu com um
cirurgião plástico que está agora a ser
investigado depois de ter participado numa
audição de um julgamento através da
plataforma Zoom, enquanto estava
equipado e a operar um paciente.
Segundo o jornal The Sacramento Bee, Scott
Green surgiu na sala virtual do Tribunal

Superior de Sacramento, envergando vestes
médicas e rodeado de zumbidos e aparelhos
médicos. “Olá, Sr. Green? Está disponível
para avaliação? “, terá perguntado um dos
funcionários do tribunal ao ver o cirurgião,
que confirmou estar numa sala de
operações. O juiz mostrou-se apreensivo com
a imagem de Scott durante a cirurgia, mas o
mesmo afirmou que estava acompanhado
por outro profissional e que poderia
continuar a participar na sessão.
O magistrado acabou por adiar a audiência.

Sorteio 16/2021

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

Sorteio 08/2021

PATTY
Peruvian
A marca de biquinis
‘BRINIC’ lançou a sua
coleccão para este
ano 2021. Patty deu
corpo à campanha
e garante às sua
seguidoras que este
“biquini cobre o
suficiente para...
colocar qualquer
pessoa maluca”,
por quem o veste.

05 896
2.º Prémio 77 240
3.º Prémio 71 733
4.º Prémio 44 609
Terminação 6
Série sorteada 3.ª
1.º Prémio

Sexta 26/02/21

Sorteio 17/2021

6 12 22 29 33
*6 *11

Sorteio 09/2021

LKJ 14470
Sábado 27/02/21

Sorteio 17/2021

18 29 35 37 41
+2

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: Rei de Paus, que
significa Força, Coragem e Justiça.
Amor: Terá coragem para mudar a sua
vida amorosa. Caminhe ao encontro
do que mais deseja.
Saúde: Para ter um hálito sempre
fresco tome água com gel de aloé
vera.
Dinheiro: Coragem, não desanime!
Números da Sorte: 2, 6, 19, 20, 23,
45
Touro
Carta do Dia: 8 de Copas, que significa
Concretização, Felicidade.
Amor: Entregue-se ao amor!
Saúde: A este nível procure manter-se
tranquilo.
Dinheiro: Controle os gastos. No
poupar está o ganho!
Números da Sorte: 16, 18, 19, 21, 36,
48
Gémeos
Carta do Dia: Ás de Espadas, que
significa Sucesso.
Amor: Hoje a sua cara-metade pode
dar-lhe uma grande alegria. Desfrute
do amor. Seja otimista.
Saúde: Se andar com dores de costas
tome um banho quente para
descontrair.
Dinheiro: Defenda os seus ideais com
garra!
Números da Sorte: 2, 8, 9, 12, 15, 48
Caranguejo
Carta do Dia: 9 de Paus, que significa
Força na Adversidade.
Amor: Terá força para dar a volta a
uma desavença com o seu par.
Saúde: Se anda com insónias tome
um chá de valeriana 30 minutos antes
de se deitar.
Dinheiro: Podem fazer-lhe um
comentário pouco simpático. Terá
força para enfrentá-lo.
Números da Sorte: 1, 10, 14, 23, 29,
45
Leão
Carta do Dia: 3 de Espadas, que
significa Amizade, Equilíbrio.
Amor: Não queira ter sempre razão.
No equilíbrio está a virtude.
Saúde: Se quer perder uns quilinhos
coma mais sopas e saladas.
Dinheiro: Mantenha o bom senso na
gestão da sua vida material, não
arrisque demasiado.
Números da Sorte: 9, 15, 18, 26, 39,
47
Virgem
Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que
significa Viagem Longa, Partida
Inesperada.
Amor: Pode ter uma surpresa
inesperada.
Saúde: Diminua o consumo de sal.
Tempere com alho, cebola e orégãos.
Dinheiro: Hoje estará cheia de energia.
As tarefas sairão favorecidas.
Números da Sorte: 12, 15, 24, 34, 39,
41

Balança
Carta do Dia: 7 de Copas, que significa
Sonhos Premonitórios.
Amor: Revele os seus sentimentos à
pessoa amada. Procure a união.
Saúde: Se anda com muita vontade de
comer doces, prefira gelatina. É uma
ótima sobremesa e fortalece os ossos.
Dinheiro: Aguarde por melhores dias.
Números da Sorte: 17, 19, 28, 34, 39,
47
Escorpião
Carta do Dia: Cavaleiro de Ouros, que
significa Pessoa Útil, Maturidade.
Amor: Aproveite os momentos em
família. Ficará mais animada.
Saúde: Para combater a prisão de
ventre pode pôr duas ameixas pretas
de molho num copo de água, e depois
tomar tudo.
Dinheiro: Terá maturidade para
delinear novos projetos.
Números da Sorte: 7, 19, 25, 38, 39,
41
Sagitário
Carta do Dia: 10 de Ouros, que
significa Prosperidade, Riqueza e
Segurança.
Amor: Seja um verdadeiro amigo para
o seu par.
Saúde: Trabalhe o lado espiritual. Vai
tornar a sua vida mais rica e
satisfatória.
Dinheiro: Em breve, a sua dedicação
vai dar frutos.
Números da Sorte: 7, 14, 15, 36, 39,
40
Capricórnio
Carta do Dia: 8 de Paus, que significa
Rapidez.
Amor: Provável discussão com o seu
companheiro. Mantenha a calma.
Saúde: Abra as janelas todas logo pela
manhã, afaste as depressões.
Dinheiro: Aproveite ideias que lhe
tragam bons resultados.
Números da Sorte: 1, 9, 10, 15, 29,
34
Aquário
Carta do Dia: O Eremita, que significa
Solidão.
Amor: Dê uma oportunidade à paixão.
Saúde: Ouça música, dance,
descontraia mais!
Dinheiro: Concentre-se nas suas
metas pois tem boas hipóteses de
conseguir resolver os problemas.
Números da Sorte: 13, 15, 17, 25, 45,
48
Peixes
Carta do Dia: A Imperatriz, que
significa Realização.
Amor: Organize um convívio online
com os seus familiares.
Saúde: Se anda mais ansioso corte no
café. Tome antes um chá de cidreira.
Dinheiro: A realização de um sonho é
possível, mantenha a esperança!
Números da Sorte: 5, 9, 17, 35, 45,
49
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TUDO PARA TALHOS
E SUPERMERCADOS
PRODUTOS
E CONSUMÍVEIS

BALANÇA
EQUA 7000

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

www.amembalagens.pt

Braga

Bombeiros ajudam bebé
a nascer em casa

GNR deteve 14 pessoas em flagrante
entre os dias 22 e 28 de Fevereiro

Quatorze pessoas foram detidas em flagrante pela GNR, no distrito de Viana do Castelo,
entre os dias 22 e 28 de Fevereiro. A maior parte das detenções aconteceram por condução
de viaturas sob o efeito do álcool (5) e sem habilitação legal (5). As restantes quatro
detenções aconteceram por tráfico de droga. No mesmo período, e no decurso de acções
policiais que visaram a prevenção e o combate à criminalidade violenta efiscalização
rodoviária, foram apreendidas 95 doses de cocaína, 70 doses de liamba, 26 doses de haxixe,
três doses de heroína, duas televisões e 220 euros em dinheiro. Nas fiscalizações de trânsito
foram detectadas 407 infracções (135 por excesso de velocidade, 56 por falta de inspecção
periódica obrigatória, 37 por uso do telemóvel durante a condução, 28 por falta ou uso
incorrecto do cinto de segurança, 16 por falta de seguro, oito por excesso de peso e seis por
condução com excesso de álcool. Dos 18 acidentes registados resultaram seis feridos leves.

Os Bombeiros Sapadores de Braga
retiraram, ontem à tarde, quatro
cães de um apartamento da Rua
Conselheiro Lobato, onde deflagrou
um incêndio num dos quartos. O
alerta foi dado pelos vizinhos, que
se aperceberam das chamas a
sairem pela janela.
Os Bombeiros Sapadores de Braga
deslocaram para o local oito
operacionais e duas viaturas e
conseguiram que as chamas
ficassem confinadas ao quarto.
O fogo não causou vítimas, mas o
piso inferior (o segundo andar) teve
de ser evacuado.
A PSP de Braga registou a
ocorrência.

Investigadores da UMinho vão realizar um estudo

Francisco Assis alerta Governo
para riscos das raspadinhas

O presidente do Conselho Económico e Social (CES), Francisco Assis, vai promover um
estudo sobre o impacto social do vício da raspadinha e vai informar o Governo.
“O Governo deveria reponderar o lançamento de uma nova lotaria instantânea, que está
prevista no Orçamento do Estado. (...) Se eu tivesse responsabilidades governativas
esperaria, no mínimo, pelo estudo que o CES vai promover", disse Francisco Assis.
O presidente do CES vai informar o Governo da sua intenção e vai contactar investigadores
da Universidade do Minho para que iniciem um estudo sobre as consequências sociais do
vício da lotaria instantânea, conhecida por raspadinha.

Guimarães

Ciclista ferido
em colisão com carro

Um ciclista ficou ferido sem
gravidade, ontem ao fim da tarde,
na sequência da colisão de um
automóvel com a bicicleta em que
seguia. O acidente aconteceu na
freguesia de Prazins Santa Eufémia
e a vítima foi socorrida pelos
Bombeiros Voluntários das Taipas.
Foi transportada ao Hospital de
Guimarães.

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

Viana do Castelo

Viana do Castelo

Bombeiros salvaram
cães de fogo
em quarto

TERÇA, 2 MARÇO 2021

Um bebé nasceu ontem em casa, na freguesia de Vila Nova de Anha,
com a ajuda de dois elementos dos Bombeiros Voluntários de Viana
do Castelo. O alerta foi dado pelas 13.25 horas e para o local seguiu
uma ambulância da corporação tendo como tripulantes João Reis
(socorrista e motorista) e Liliana Rodrigues (técnica de ambulância de
socorro). Chegados ao local, os bombeiros depararam-se com uma
mulher em situação de parto iminente e solicitaram ajuda diferenciada. A criança, um menino, acabaria entretanto por nascer com a
ajuda dos dois Voluntários de Viana do Castelo. A mãe e o bebé foram
transportados ao hospital e encontram-se bem de saúde.

Famalicão

Bebé ferido em acidente
com autocarro e Ribeirão

Um bebé de 17 meses e os pais ficaram feridos, ontem de manhã, num
acidente que envolveu o carro em que seguiam e um autocarro, na
freguesia de Ribeirão. Os ferimentos são ligeiros. As vítimas foram
socorridas e transportadas ao Hospital de Famalicão por elementos
da delegação de Ribeirão da Cruz Vermelha Portuguesa, que
receberam o alerta pelas 11.40 horas. A GNR registou a ocorrência.
Publicidade

Requerimento para o Ministério da Administração Interna

PCP questiona sobre encerramento
de fronteiras Alto Minho/Galiza

O O grupo parlamentar do PCP na Assembleia da República questionou o Ministério da
Administração Interna (MAI) sobre "os critérios que levaram à escolha" de encerramento
das fronteiras entre o Alto Minho e a Galiza.
No requerimento, subscrito pelos deputados Diana Ferreira e António Filipe, o PCP
questiona ainda "se o governo tem noção das consequências de tal decisão na região”.
“A situação epidemiológica, que a todos preocupa, exige respostas e medidas
extraordinárias, mas a opção do Governo de encerramento de fronteiras acrescenta
problemas e dificuldades à situação que o país atravessa", referem os deputados.
Actualmente, dos oito pontos de passagem entre o distrito de Viana do Castelo e a Galiza, o
atravessamento da fronteira durante 24 horas apenas está autorizado na ponte nova de
Valença. Há também em Monção e Melgaço pontos de passagem que estão disponíveis nos
dias úteis, das 7 às 9 horas e das 18 às 20 horas.

Guimarães

Viatura destruida
por incêndio

Um veículo ligeiro ardeu ontem na
Rua do Tapadinho, em Pencelo. O
alerta foi dado pelas 13.15 horas e
os Bombeiros Voluntários de
Guimarães estiveram no local com
cinco elementos e uma viatura.
Publicidade

PRONTO SOCORRO

CENTRO DE INSPECÇÕES

GRATUITO 913899184

PRIMEIRO
PENSAMOS NA

SEGURANÇA

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

www.ctib.pt
ABERTOS À HORA DE ALMOÇO

PERIÓDICAS
FACULTATIVAS
EXTRAORDINÁRIAS
ATRIBUIÇÃO
DE MATRÍCULA

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

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

