VITÓRIA SC

SC BRAGA

Ricardo Quaresma
“ansioso por voltar
e ajudar a equipa”

Nico Gaitán
a postos para
o clássico minhoto
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Famalicão perde no Bessa
e Gil Vicente derrotado
em casa pelo FC Porto
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HÓQUEI EM PATINS

OC Barcelos recupera
liderança com grande
vitória em Tomar
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HUGO PIRES FOI INDICADO PELA NACIONAL DO PS, MAS ARTUR FEIO QUER AVANÇAR PARA A CÂMARA DE BRAGA

DISPUTA PELA CANDIDATURA
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TRANSFERÊNCIA DE 1,1 MILHÕES DE EUROS PARA OS TUB

BRAGA COMPENSA
PERDA DE RECEITA
NOS TRANSPORTES
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BENJAMIM PEREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ESPOSENDE

“Não abdicamos
de nenhuma obra”
“Somos um exemplo
em termos sociais”

MENU DE ENCOMENDAS

SELECÇÃO DO CHEF
Descubra o nosso menu
e encomende em p
pingodoce.pt
pingodoc
g
ce.pt
p
ou ligue 808 200 120
e receba em casa*

Município Esposende já investiu
1,5 ME na luta contra a pandemia

Págs. 10 e 11

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

POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL:
- Recursos naturais
+ Energias renováveis

Reduza a sua pegada ecológica. Opte por equipamentos mais amigos do
ambiente. Na Casa Peixto encontra várias soluções de aquecimento que
permitem a utilização da energia solar para o aquecimento das águas
sanitárias. Fale connosco!
T. 258 359 800 | info@casapeixoto.pt | www.casapeixoto.pt
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O BISAVÔ MARIA JOÃO LOPO DE CARVALHO

OFICINA DO LIVRO
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CONTA-ME O TEU SEGREDO DOROTHY KOOMSON

PORTO EDITORA

2

SUITE 405 SVEVA CASATI MODIGNANI

PORTO EDITORA

7

FOI SEM QUERER QUE TE QUIS RAUL MINH’ALMA

PRESENÇA

3

ATÉ SEMPRE MEU AMOR LESLEY PEARSE

LEYA

8

AS PLANTAS E OS PORTUGUESES LUÍS CARVALHO VASP

4

HERDEIRA INESPERADA MADELINE HUNTER

CHÁ DAS CINCO

9

O LADO PERVERSO DE KAI ESTELLE MASKAME

5

OS SEGREDOS DA CASA DA PRAIA NORA ROBERTS BERTRAND

10 A RAPARIGA QUE VIVEU DUAS VEZES DAVID L.

NOVIDADES

EDITORIAL PRESENÇA
LEYA

A NÃO PERDER

A noite está a chegar

Calma, vai correr
tudo bem

AUTOR Robert Bryndza
EDITORA Alma dos livros

AUTORA Sofia Arruda
EDITORA ArenaPT

Quando o corpo de um jovem é encontrado a flutuar no reservatório de Shadow Sands, as autoridades classificam-no como um trágico acidente. Mas os detalhes não batem certo. O que
fazia a vítima ali, a meio da noite? Se era um excelente nadador, porque se afogou?
Quando a detective Kate Marshall começa a seguir as pistas do caso, descobre um trilho sangrento que aponta na direção de um assassino em série ativo, escondido da vista de todos. A
vítima é, tão-só, a última de várias mortes misteriosas e desaparecimentos ligados a uma mítica figura da região conhecida por se esconder entre a névoa.
Várias pessoas desapareceram sem deixar rasto durante os últimos anos e, quando mais uma
jovem desaparece, Kate entra numa corrida contra o tempo para apanhar o responsável e evitar outra morte. O problema é que o perturbador assassino que ela procura não é o único a estar um passo à frente da polícia. Existe mais alguém interessado em certificar-se de que os segredos de Shadow Sands se mantêm esquecidos e bem enterrados.
Depois do alucinante Mistério em Nine Elms, Robert Bryndza está de regresso com um novo
thriller que promete conquistar os leitores de todo o mundo.

DESTAQUES

A noiva do Médio Oriente

O primeiro ano

O final de uma longa relação amorosa
deixa sempre marcas profundas. Desiludida com o casamento anterior, Carolina decide deixar tudo para trás e
fugir em trabalho para a Jordânia.
Acidentalmente, vê-se envolvida no
obscuro mundo que envolve o casamento de menores e o tráfico de jovens adolescentes.

Com uma gota de sangue, o mundo como o conhecemos perdeu-se para sempre. No seu lugar começa algo extraordinário…
Chamam-lhe Flagelo - uma pandemia
mortal que começa numa fria véspera
de ano novo na zona rural da Escócia. A
doença surgiu de repente e disseminouse rapidamente.

AUTORA Paula Raposo Esteves
EDITORA Farol

Munique

AUTORA Nora Roberts
EDITORA Chá das cinco

O cardeal

AUTOR Robert Harris
EDITORA Editorial Presença

AUTOR Nuno Nepomuceno
EDITORA Cultura

Hitler está determinado a começar uma
guerra. Chamberlain tudo fará para conservar a paz. Os dois líderes vão reunir-se
numa cidade que ficará para sempre conhecida pelo que nela está prestes a
acontecer. Enquanto o avião de Chamberlain faz a travessia turbulenta do Canal da Mancha e o comboio do Führer
avança para sul a todo o vapor, dois jovens viajam com os seus chefes.

A pacata cidade de Cambridge estremece, ao ser confrontada com os pormenores do crime. Mas tudo piora
quando uma criança desaparece a caminho da escola. O menino é encontrado numa mata, nu e estrangulado.
Adam Immanuel, um escritor inglês, é
visto a fugir do bosque. E todos, exceto
uma jornalista e um professor universitário, acreditam que é culpado.

Engravidar, ter um filho,
amamentar, não dormir,
recuperar. Milhões de mulheres o fazem diariamente, em todo o mundo, uma
e outra vez. Entram na estrada da maternidade com
um certo espírito de missão e sacrifício que faz com
que, de longe, pareça uma
coisa simples. Uma coisa
fácil, para a qual todas as
mulheres nascem. Mas não é verdade.
Engravidar, ter um filho, amamentar, não dormir, recuperar é difícil. Muito difícil, mesmo quando se tem uma rede de apoio feita
de pessoas disponíveis para ajudar. Sofia Arruda, actriz e mãe,
gostava de ter sabido algumas coisas antes de ter entrado na
aventura da maternidade. Gostava que lhe tivessem dito que a
amamentação pode ser um processo doloroso, que não é normal
sentir tristeza após o parto, ou mesmo que, quando nasce um
bebé, nasce uma mãe carregada de culpa infundada.

Meditação plena
AUTOR Deepak Chopra
EDITORA ArenaPT

Nos últimos trinta anos,
Deepak Chopra tem estado
na vanguarda da revolução da meditação no Ocidente. Meditação Plena
reinterpreta e explora os
benefícios físicos, mentais,
emocionais, relacionais e
espirituais que esta prática
pode trazer. Chopra orienta-nos nesta obra sobre
como despertar para novos níveis de consciência e cultivar uma visão clara, curar o sofrimento mental e do corpo e recuperar quem realmente somos.
Passaremos por um processo transformador, que resultará num
despertar do corpo, da mente e do espírito e que nos permitirá
viver num estado de consciência aberta, livre, criativa e bemaventurada durante as vinte e quatro horas do dia.
Com este livro, Deepak eleva a prática da meditação a uma busca
de mudança de vida através de uma consciência superior e uma
existência mais gratificante.

Publicidade

‘O CARDEAL’ = 17,55 €
‘A NOITE ESTÁ A CHEGAR’ = 15,70 €
‘MEDITAÇÃO PLENA’ = 16,91 €
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Câmara compensa TUB
com 1,1 milhões de euros

COVID-19
809,412

AUTARQUIA vai compensar a perda de receita dos TUB em mais
de um milhão e 100 mil euros, devido à pandemia de Covid-19.
| Marlene Cerqueira |

730,601 (+1,942)

+ 1,007 NOVOS CASOS

62,299 (-961)

Mais 8.500 vacinas contra a covid-19 chegaram na sexta-feira
à Madeira, anunciou a Força Aérea Portuguesa, que assegurou o
transporte. As vacinas foram
transportadas num C-295M, que
descolou de Lisboa em direcção
à ilha do Porto Santo, na Madeira, lê-se numa nota.
O avião “fez uma paragem para
que uma equipa de técnicos de
saúde, que haviam estado a ministrar vacinas em Porto Santo,
embarcassem com destino ao
Funchal”, acrescenta.

CENTRO

306596
LISBOA
E VALE DO
TEJO

28599
ALENTEJO

DR

Câmara compensa empresa municipal das perdas de receitas devido à pandemia

seis anos consecutivos. Em Janeiro e Fevereiro de 2020, e até
ao primeiro Estado de Emergência, os TUB apresentavam uma
trajectória de crescimento comparativamente ao período homólogo de 2019, registando um aumento médio de 4,7% na venda
de títulos de transporte.
A situação alterou-se há precisamente um ano. Entre 18 de
Março e 31 de Maio, por orientação municipal, não houve
qualquer validação de títulos a
bordo e estabeleceu medidas excepcionais relativas à pandemia.
Com a gradual retoma das actividades económicas, os TUB retomaram a sua oferta de serviço.
No entanto, a situação epidemiológica manteve-se crítica
com efeitos nefastos ao nível
económico e social.
“Esses efeitos fizeram-se sentir
com impacto elevado ao nível
operacional, económico e financeiro na actividade da empresa
municipal de transportes, representando uma quebra de 44% no
número de validações e uma redução de receita de 38% na venda de títulos”, remata o comunicado.

CASOS ACTIVOS

Portugal
Madeira recebeu
mais 8.500 vacinas

115529

lll
Desde o início da pandemia
foram implementadas
várias medidas, “que
ajudaram muitas famílias
bracarenses a aliviar os
efeitos da pandemia”, mas
representaram um custo
extraordinário para os TUB.

RECUPERADOS

PORTUGAL

327370
NORTE

da de títulos não facturada cifrou-se nos 197.055 euros, em
Abril 465.398 euros e 496.404
euro no mês de Maio.
“Dessa forma, seguindo as
orientações da autarquia bracarense, a empresa não obteve
qualquer receita, continuando a
incorrer em custos fixos e extraordinários com um impacto
fortíssimo, na medida em que as
vendas foram redizídas a zero”,
nota também.
Recorda ainda que desde 2014
os TUB tinham vindo a aumentar o número de passageiros em
21% e as vendas dos títulos de
transporte em 18%, obtendo resultados líquidos positivos em

16,512 (+26)

Casos Confirmados

PANDEMIA

De forma a compensar os Transportes Urbanos de Braga das
perdas de receitas decorrentes
dos efeitos da pandemia e das
medidas impostas pela autarquia
de apoio económico aos seus
utilizadores, a Câmara de Braga
vai transferir para a empresa
municipal 1.158.858 euros.
É com esse objectivo que amanhã, em reunião de Câmara, vai
ser votada uma adenda ao contrato programa formalizado com
os TUB.
Em comunicado, a autarquia
explica que desde a chegada da
pandemia, o Município e os
TUB implementaram um conjunto de medidas para travar a
propagação do novo coronavírus, assim como medidas de
apoio aos seus utilizadores.
“A empresa municipal não cobrou os passes mensais de Março a Maio de 2020, posteriormente reduziu os tarifários em
50% para desempregados ou em
situação de lay-off, ajustaram a
sua oferta de forma a garantir a
segurança de utilizadores e trabalhadores e permitiram a manutenção do serviço público de
passageiros em níveis que garantiram as necessidades de mobilidade nos sucessivos estados
de emergência”, explica a mesma fonte.
Acrescenta ainda que “mesmo
com a limitação à venda e validação dos títulos de transporte,
os TUB continuaram a assegurar
os serviços à população e garantiram a mobilidade dos trabalhadores do Hospital, dos Centros
de Saúde e das empresas que
mantiveram a sua actividade”.
Foram medidas que ajudaram
muitas famílias bracarenses a
aliviar os efeitos da pandemia,
maus “representaram um custo
extraordinário” para a empresa
municipal.
A autarquia recorda que em
Março de 2020, a receita da ven-

MORTES

20207
ALGARVE

7311

3800

MADEIRA

AÇORES

116,853,221

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 192,458 NOVOS CASOS
CASOS

2,595,062

92,468,905

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

EUA
29,599,380 535,765 8,879,651 13,619
ÍNDIA
11,204,179 157,750 185,917 8,944
BRASIL
10,871,843 262,948 937,485 8,318
RÚSSIA
4,312,181 88,726 323,107 2,300
REINO UNIDO 4,213,343 124,419 889,359 1,542

Mundo
Hungria com novo recorde de contágios
A Hungria registou 7.269 infecções com o vírus da covid-19 nas últimas
24 horas, um novo recorde no país, informaram as autoridades sanitárias
húngaras. O número de mortes aumentou para 146, elevando o total de
óbitos pela pandemia de covid-19 para 15.765 num país de 9,7 milhões
de habitantes.
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“Política de proximidade” é aposta
do executivo rumo ao desenvolvimento

O EXECUTIVO MUNICIPAL mantém a aposta na “política de proximidade” em prol do desenvolvimento do concelho e leva à
reunião de câmara de amanhã propostas para transferir mais apoios financeiros às juntas de freguesia e associações culturais.
+ mais
Na reunião de câmara de
amanhã, o executivo
municipal leva, ainda,
a proposta de apoios a
alguns grupos culturais
da cidade.

34.152 euros

Associação Musical
Sinfonietta de Braga

800 euros

Gatuna
Tuna Feminina
Universitária do Minho

2 mil euros

DR

Município de Braga pretende manter a sua aposta numa “política de proximidade” com autarquias locais com vista ao desenvolvimento de todo o concelho

REUNIÃO DE CÂMARA
| Redacção |

O desenvolvimento do concelho
de Braga é uma prioridade para
o executivo municipal, que,
amanhã, porpõe em reunião de
câmara, a aprovação de mais um
pacote de apoios financeiros no
valor de mais de 136 mil euros
para apoiar as freguesias.

As propostas em análise remetem para contratos interadministrativos de delegação de competências e de apoios financeiros,
como é disso exempplo o apoio
de 14.410 euros para a União de
Freguesias de Vilaça e Fradelos
com vista a apoiar as obras no
edifícioda junta da localidade.
Um outro exemplo é a proposta
relativa à Freguesia de Sobre-

posta, sendo proposto um apoio
no valor de 9.300 euros com vista à aquisição e instalação de um
abrigo de passageiros de transportes públicos.
Numa lógica de “trabalho de
proximidade”, o executivo municipal propõe-se igualmente
apreciar a atribuição de apoios
financeiros com vista à valorização das actividades de diversas

instituições do concelho.
Nos pontos em agenda, consta
a atribuição de um apoio de
2.250 euros à ‘Abraço’ - associação que presta apoio a pessoas
infectadas pelo VIH/SIDA. A
verba em concreto tem como objectivo a comparticipação das
despesas inerentes ao arrendamento do imóvel do Centro Comunitário de Rastreio.

Grupo de Fados
e Serenatas da
Universidade do Minho

647 euros

Grupo Desportivo e
Social de Penso Santo
Estevão

20 mil euros

Vida Norte - Associação
de Promoção de Defesa
da Vida e Família.

Parcerias institucionais

Município formaliza três parcerias na área cultural
REUNIÃO DE CÂMARA
| Redacção |

O Município de Braga vai formalizar oficialmente três parcerias institucionais com a Banda
de Crabreiros, a Nova Comédia
Bracarense - Companhia de Teatro Amador de Braga e a Argumento-Prodígio - Associação Cine-Equipa.

O objectivo é “dar continuidade às sinergias construídas nos
últimos anos”, refere o município em nota à imprensa, frisando
que as três entidades “representam diferentes expressões artísticas”. Estes protocolos, no valor
de 53 mil euros, serão exercidos
ao abrigo de contratos de dinamização cultural.
Será proposta a renovação do

protocolo no valor de 15 mil euros com a Banda de Cabreiros
no âmbito do programa de intervenção e descentralização cultural, um protocolo de três mil euros para a Nova Comédia Bracarense um protocolo no valor
de 35 mil euros com a ArgumentoProdígio - Associação Cineequipa (Cine Clube Aurélio da
Paz dos Reis).

DR

Parceria com Cine Clube Aurélio da Paz dos Reis vale 35 mil euros
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Partilha de histórias de vida e percursos
profissionais assinala Dia da Mulher

NO ÂMBITO do Dia Internacional da Mulher, que se assinala amanhã, o Município de Braga vai promover a Semana da Mulher.
Até domingo, a autarquia vai partilhar histórias de dez mulheres bracarenses.
§‘Fotografia da Semana’

DIA DA MULHER

| Marlene Cerqueira |

Ao longo da próxima semana, o
Município de Braga promove a
Semana da Mulher, uma iniciativa que decorre no âmbito das
comemorações do Dia Internacional da Mulher, que se assinala amanhã, 8 de Março. Até ao
próximo domingo, a autarquia
vai partilhar histórias de dez mulheres bracarenses que desempenham um papel relevante em diferentes áreas.
No portal da Câmara (www.cmbraga.pt) e na rede social facebook do Município de Braga vão
ser partilhadas as histórias de vida e percursos profissionais das
dez mulheres convidadas para
esta iniciativa.
A partilha será feita através de
uma exposição virtual que pretende mostrar o contributo destas mulheres em áreas como
Ciência, Saúde, Educação, Cultura, Desporto, Ambiente, Segurança e Acção Social.
A Semana da Mulher inclui
ainda a realização de três conversas.
A primeira conversa, sobre
‘Retratos de Mulheres de Braga’, terá lugar amanhã, pelas
21.30 horas, a partir da página
do facebook ‘Desporto & Saúde
Braga’.
Esta conversa vai contar com a
participação de Lorena Diéguez,
investigadora do INL - Laboratório Ibérico Internacional de

Online

Museu da Imagem partilha imagem
que desafia à reflexão sobre efeméride

DR

Sameiro Araújo, vice-presidente da Câmara de Braga

Nanotecnologia; Lígia Cristina
Penas, primeiro sargento de Cavalaria do Exército Português;
Sofia Peixoto, da Cruz Vermelha; Maria da Graça Araújo, directora geral da empresa Cachapuz; Rosa Maria Vasconcelos,
provedora do Estudante da Universidade do Minho; Sónia Vilaça, directora geral e directora
clínica do Hospital dos Lusíadas
– Braga; Isabel Silva, directora
dos Museus D. Diogo de Sousa e
dos Biscainhos; Amélia Anjos
médica e ex-juíza internacional
de atletismo; Ana Macedo doutorada em Estudos Culturais; e
Cristina Costa, responsável pela
Educação para o Desenvolvimento Sustentável no Município
de Braga e dirigente do Núcleo
de Braga da Associação Portuguesa de Educação Ambiental.
O programa da Semana da Mu-

lher inclui ainda, no dia 10, pelas 15 horas, na página de facebook da ‘Praça – Mercado Municipal de Braga’, a iniciativa
‘Mulheres na Praça’.
‘A (des)igualdade’ será o tema
da última conversa, agendada
para 12 de Março, às 14.30 horas, através da página de facebook da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva.
Citada na apresentação do programa desta Semana da Mulher,
a vice-presidente da Câmara
Municipal de Braga, Sameiro
Araújo, salienta que esta iniciativa “pretende ajudar a quebrar
alguns estigmas e apresentar histórias de mulheres de garra que,
através do seu trabalho, conseguiram deixar uma marca de excelência nas suas áreas laborais
e quebrar preconceitos e desigualdades”.

Também o Museu da Imagem, através da sua ‘Fotografia da Semana’, assinala o Dia Internacional da Mulher. Nesta data celebrar-se “o diligente e
histórico combate pela igualdade de direitos civis entre géneros, veiculamos uma imagem em que podemos observar um grupo de mulheres a
tricotar em sessão promovida pela Obra das Mães”. Esta organização feminina do Estado Novo português integrava mulheres pertencentes à
aristocracia e próximas dos dirigentes do regime. Os objectivos desta instituição seriam estimular a acção educativa da família, assegurar a cooperação entre esta e a escola e preparar melhor as gerações femininas para os seus futuros deveres maternais, domésticos e sociais.
A fotografia que veiculamos poderá suscitar a reflexão sobre a emancipação da Mulher Portuguesa e todos os proveitos e desafios actuais e futuros que esta conquista levantou.
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Hugo Pires e Artur Feio lutam
pela candidatura à Câmara de Braga
DISPUTA pelo lugar de cabeça de lista do Partido Socialista à Câmara Municipal adivinhava-se
há meses. Direcção nacional indica deputado Hugo Pires e entra em choque com ‘concelhia’ de Braga.
POLÍTICA

| José Paulo Silva |

O deputado Hugo Pires foi indicado pela direcção nacional do
PS como cabeça de lista à Câmara Municipal de Braga, uma
decisão que está longe de ser
consensual na secção local liderada pelo vereador, Artur Feio,
que várias vezes ao longo dos
últimos meses declarou a sua
disponibilidade para assumir a
liderança da candidatura socialista nas eleições autárquicas
deste ano.
Na próxima terça-feira, a comissão política da secção de
Braga reúne tendo em cima da
mesa uma tomada de posição relativamente à decisão da direcção nacional, sendo certo que
Artur Feio se considera em melhores condições de ser escolhido como protagonista para tentar
recuperar o governo da Câmara
Municipal para Ricardo Rio,
eleito e reeleito pela coligação
‘Juntos por Braga’.
Se Hugo Pires não quer falar,

DR

Hugo Pires e Artur Feio disponíveis para liderarem lista à Câmara Municipal. Direcção nacional do PS prefere o primeiro

para já, sobre a escolha do seu
nome como cabeça de lista, confirmando apenas que essa é a
vontade da direcção nacional do
PS da qual faz parte, Artur Feio
assumiu ao Correio do Minho,
pouco antes da decisão ter sido

revelada, uma posição de diálogo com os órgãos distritais e nacionais para “discutir de forma
madura e democrática” a escolha do cabeça de lista.
A seu favor, Artur Feio apresenta o trabalho realizado en-

quanto vereador na Câmara Municipal de Braga, considerando
que “o PS é mais forte agora do
que era em 2017”, ano das últimas eleições autárquicas.
Depois do anúncio da escolha
de Hugo Pires, o Correio do Mi-

nho tentou, sem êxito, voltar a
ouvir Artur Feio, até para saber
se mantinha a esperança de “um
processo conversado de forma
aberta e franca” com a direcção
nacional do PS.
O presidente da comissão política concelhia de Braga terá sido
surpreendido com a notícia da
indicação de Hugo Pires, já que
aguardaria por uma decisão da
direcção quanto ao cabeça de
lista por Braga lá mais para o final deste mês de Março.
As reservas do presidente da
comissão política concelhia
quanto à condução do processo
de escolha do candidato do PS à
presidência da Câmara Municipal de Braga surgem após o desconforto causado pela divulgação dos resultados de um inquérito que indicavam Hugo Pires como melhor candidato, na
comparação com Artur Feio, a
deputada Palmira Maciel e a vereadora Liliana Pereira.
Considerando que o inquérito,
pela escassa amostra, não era
completamente esclarecedor
quanto à preferência por um dos
candidatos, Feio destacou o facto de o mesmo revelar que o PS
está melhor em termos de expectativas eleitorais do que há quatro anos atrás.
Em Junho do ano passado, Hugo Pires já tinha sido apontado
em alguma comunicação social
como hipótese de candidato. Na
altura, o deputado e ex-verador
mostrou-se disponível.

Actuais presidentes recandidatam-se

Cabeças-de-lista escolhidos na maioria das freguesias
POLÍTICA

| José Paulo Silva |

O presidente da comissão política concelhia do PS assegura que
estão já escolhidos os cabeças de
lista do partido em 70 por cento
das freguesias e uniões de freguesias do concelho.
Artur Feio releva o trabalho
“semanal” que permitiu já fechar o processo de escolha dos
candidatos socialistas na maioria
das autarquias de base, garatindo, desde já, a recandidatura de
todos os presidentes de junta e
uniões de freguesias eleitos pelo
PS nas eleições autárquicas de
2017 e que não estão impedidos
de o fazer por limitação de mandatos.
Dos actuais presidentes socia-

listas, apenas João Costa ( União
de Freguesias de Ferreiros e
Gondizalves) e João Moreira
( Junta de Freguesia de Padim da
Graça) não poderão recandidatar-se.
Nestas duas autarquias, Artur
Feio assegurou ao Correio do
Minho que já há alternativas
acertadas para “garantir a continuidade do trabalho autárquico”
do partido. “Nas freguesias em
que somos poder, fechámos a escolha dos cabeça de lista há muito tempo”, adiantou o líder do
PS bracarense, destacando que
este foi um trabalho realizado
“silenciosamente, por opção”.
Na moção de estratégia que
apresentou às últimas eleições
para a comissão política concelhia, o actual vereador assumiu
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Sede da UF Real, Dume e Semelhe: a maior freguesia de maioria socialista

que a “ambição” do PS, nas eleições autárquicas deste ano é
“vencer mais freguesias e a Câmara Municipal”, objectivos que
passam por “consolidar uma intervenção mais forte, capaz e
qualificada na Câmara Munici-

pal, na Assembleia Municipal e
nas 37 juntas ou uniões de freguesia, sem prescindirmos e
uma visão mais humanista nos
órgãos autárquicos em que participamos”.
As uniões de Real, Dume e Se-

melhe; Ferreiros e Gondizalves;
Cabreiros e Passos S. Julião; Celeirós, Aveleda e Vimieiro e as
juntas de Gualtar Padim da Graça, Sequeira, Tadim, Lama e Espinho são actuais bastiões socialistas ao nível das freguesias.
O trabalho já realizado ao nível
da formação da listas de candidatos aos órgãos autárquicos de
base é um argumento que Artur
Feio pode esgrimir na tentativa
de contrariar a indicação dada
pela direcção nacional do PS para que o cabeça de lista à Câmara Municipal seja o deputado
Hugo Pires.
“Conseguimos o objectivo de
solidificar e enraizar o partido”,
argumenta o vereador e presidente da comissão política concelhia
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PCP recorda
“páginas negras”
e evoca figuras
históricas
OS ATAQUES aos centros de trabalho do PCP no
distrito de Braga em 1975/76 foram lembrados
ontem no 100.º aniversário, na Avenida Central.
CENTENÁRIO PCP

| Marta Amaral Caldeira |

“Contra a exploração e o empobrecimento e pelos direitos e pela melhoria das condições de vida”. As palavras de ordem fizeram-se soar bem alto em plena
Avenida Central de Braga, mas
ecoaram também nos espaços
centrais de Guimarães, Famalicão, Fafe e Esposende, ao som
do hino do Partido Comunista
Português (PCP), que, ontem,
celebrou o 100.º aniversário um
pouco por todo o país, lembrando os seus valores-base “em prol
da democracia, da liberdade, do
socialismo e do povo trabalhador”.
A história do partido comunista
foi recordada, com críticas duras
ao “sistema capitalista” que tem
vigorado sob a orientação da
União Europeia.
Jorge Matos, da DORBraga,
disse que o distrito bracarense
“tem páginas bonitas da vida do
partido escritas por grandes comunistas como Luís Fernandes,
Vítor Sá, Virgínia de Moura ou o
‘Repas’ de Fafe, que prestigiaram o partido e lutaram pelo povo; mas tem também páginas
negras escritas nos anos de
1975/76 em que foi estimulado o
ódio anti-comunista com ataques aos centros de trabalho de
Braga, que foi destruído, mas
também aos centros de trabalho
de Famalicão, Guimarães, Barcelos e até Vieira do Minho”,
disse, lembrando as “prisões,
torturas e mortes”.
Destacando o papel do PCP na
luta dos trabalhadores e sempre
ao lado das suas reivindicações,
Jorge Matos apelou ao “reforço
dos métodos” e da própria “força” do PCP no sentido de “pros-

lll
“Em Portugal não há
avanço, conquista,
progresso que não tenha
contado com as ideias,
o esforço, a luta dos
comunistas, do PCP”.
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Avenida Central vestiu-se de ‘vermelho’ para receber militantes e celebrar os 100 anos do Partido Comunista Português
Publicidade

Belmiro Magalhães,
Membro do Comité Central
e responsável pela Organização
Regional de Braga

seguir a luta”.
“Tal como nos anos do fascismo, o PCP soube sempre encontrar resposta na intervenção e
com o contacto diário com os
trabalhadores e com o povo”,
disse, apontando que a luta continua hoje contra a precariedade
e os despedimentos e em defesa
dos direitos do emprego, do horário de trabalho de 40 horas, da
Cultura e do Ambiente”.
“Em Portugal não há avanço,
conquista, progresso que não tenha contado com as ideias, o esforço, a luta dos comunistas, do
PCP”, frisou Belmiro Magalhães, membro do Comité Central e responsável pela Organização Regional de Braga. “Este é o
partido que se pode orgulhar de
ter estado sempre do lado certo
da história, com um percurso
glorioso e ímpar na vida portuguesa (...) e contra a política de
direita e o poder reconstituído
dos monopólios e contra a ofensiva de destruição das conquistas de Abril, conduzida pelo PS,
PSD e CDS ao serviço do grande capital”, advertiu, apontando
o dedo ao ‘Chega’ e ‘Iniciativa
Liberal’, que entende como seus
“sucedâneos” no retrocesso do
país à subjugação capitalista.
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Braga celebra Poesia
e recorda Sebastião Alba

MUNICÍPIO e Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva promovem programa para celebrar
Poesia este mês e uma das actividades evoca a vida e obra de Sebastião Alba.
DIA MUNDIAL DA POESIA
| Redacção |

O Município de Braga e a Biblioteca
Lúcio Craveiro da Silva propõem
um conjunto de iniciativas culturais
para celebrar a poesia sem sair de casa. ‘Onde tu quiseres - momentos
poéticos sem tempo nem espaço’ é
uma das iniciativas promovidas especialmente para promover a vida e
obra de Sebastião Alba com a produção de um conjunto de vídeos gravados em vários espaços da cidade que
apresentarão uma selecção de poemas do poeta bracarense, que muitos
consideram como “um dos mais relevantes da poesia portuguesa do
séc. XX”.
Estes vídeo-poemas ‘Sebastião Alba, querido poeta…’ foram realizados pela Produções Ilimitadas Fora
D’Horas e contam com a coordenação artística de José Miguel Braga e
serão partilhados entre os próximos
dias 16 e 20 na página de Facebook
do Município de Braga, às 19 horas.
No dia 21, às 11 horas, destaque
para o registo da conversa informal
entre José Miguel Braga e Amadeu
Santos abordará as histórias e vivências de Sebastião Alba e a sua relação com a cidade em que viveu.
Outra das experiências proporcionada será sonora e intitula-se ‘Olá!
Daqui quem fala é a Poesia’, sendo
produzida pela Academia de Teatro
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Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva

Tin.Bra, com leitura de poemas ao
vivo através de telefone ou através
de mensagens de áudio via WhatsApp. Esses contactos serão realizados entre 18 e 21 de Março, mas para ouvir ou oferecer os poemas será
necessária uma inscrição prévia até
ao próximo dia 12.
Os mais pequenos também têm lugar nesta programação e terão a possibilidade de frequentar duas oficinas poéticas aos domingos, dinamizadas pelo escritor e ilustrador Pedro
Seromenho.

Através da plataforma Zoom, o jogo com as palavras servirá de mote
para momentos de criatividade e diversão. Há ainda a ‘Oficina de Escrita Poética”, com Nuno Júdice, um
dos mais importantes nomes da poesia portuguesa contemporânea, mas
é necessária inscrição prévia.
A Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva também mostrará como a “poesia
é o melhor remédio”, levando a cabo
uma programação especial e diferenciada ao longo deste mês para vários
públicos.

§Universidade Católica
Editora Chiado Books acaba de publicar a obra

Aluna da Universidade Católica
lança livro ‘Amar e Poesia’

Marilina Tavares (Mary Tavares), aluna internacional da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais do Centro Regional de Braga, da Universidade Católica Portuguesa, acaba de lançar um livro de poesia intitulado ‘Amar e Poesia’. A cabo-verdiana da ilha de São Vicente, frequentou o curso de
Licenciatura e de Mestrado em Comunicação Digital na FFCS.
A autora diz que desde criança sempre adorou ler e escrever pequenas histórias e que as partilhava ccom família a colegas. Durante os estudos em
Portugal foi mantendo a escrita. Durante a pandemia, Marilina decidiu revisitar a sua paixão e em colaboração com Emeline David, outra autora caboverdiana, lançou Emary, um ebook poético, acompanhado de vários vídeos
Obra de aluna cabo-verdiana da Católica publicada
recitando os poemas - que agora foi publicado pela Chiado Books.
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Barcelos

Minho

Semana da Leitura em modo online
ARRANCA segunda-feira e prolonga-se até ao próximo dia 12. A promoção da leitura é o grande objectivo de uma semana
que conta com várias iniciativas. Os encontros são sempre virtuais. Há ainda um concurso para os mais novos.

lll
A Semana da Leitura conta
com um concurso, cujo
objectivo passa por ampliar
a leitura em tenra idade
e pretende fazê-lo de uma
forma divertida.

BARCELOS

| Redacção |

A Semana Concelhia da Leitura,
organizada pelos pelouros da
Educação e da Cultura da Câmara Municipal de Barcelos, arranca amanhã e prolonga-se até ao
dia 12, em versão online.
O Município de Barcelos associa-se novamente a esta iniciativa do Plano Nacional da Leitura,
promovendo, através da Rede de
Bibliotecas de Barcelos, um
conjunto de actividades, como
um encontro virtual com a escritora Luísa Ducla Soares e o músico Daniel Completo, amanhã,
às 10.30 horas, e a realização de
uma conferência ‘Elogio do Livro e da Leitura’, proferida pelo
professor Cândido Oliveira Mar-
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Município de Barcelos volta a promover a Semana da Leitura

tins, quinta-feira, às 10.30 horas.
De salientar ainda iniciativas
como as leituras inusitadas, o

mapa interativo de sugestões de
leitura e o concurso Miúdos a
Votos, que convidam os alunos a

exercitar a leitura de uma forma
divertida.
Para participarem, os alunos

podem aceder ao site da Rede de
Bibliotecas Escolares de Barcelos, onde podem encontrar diversas atividades , como ‘Onde
te levam os livros?’, escrever um
texto, adicionar locais sobre a
obra que estão a ler ou inserir ficheiros áudio dos seus livros favoritos e no ‘Desafio fotográfico’, colocarem uma foto com
um livro, tirada no local mais insólito.
Publicidade
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Esposende

Esposende já investiu 1,5 milhões
de euros na luta contra a pandemia
DESDE QUE CHEGOU A COVID-19, o Município de Esposende já investiu um milhão e meio de euros na luta contra a pandemia
e os seus efeitos junto das famílias, empresas e instituições - avança o presidente da autarquia, Benjamim Pereira.
ESPOSENDE

| Marlene Cerqueira |

A exemplo do que vem acontecendo a nível nacional, também
em Esposende a situação epidemiológica tem registado um significativo desagravamento. Na
última semana houve 20 novos
casos de Covid-19, um número
muito reduzido face aos momentos mais dramáticos vividos no
concelho.
A expectativa é que amanhã o
concelho desça para o nível mais
baixo de risco de contágio na
nova lista a divulgar pela DGS.
O presidente da Câmara de Esposende, Benjamim Pereira, reconhece que não tem sido fácil a
luta contra a pandemia em todas
as frentes. No caso epidemiológico, deixa “um sentido agradecimento” a toda a população,
uma vez que foi a alteração de
comportamentos que permitiu a
melhoria da situação.
“As pessoas têm sido sujeitas a
tantas privações! Tem sido terrível, mas as pessoas aguentam de
forma estóica e incrível. É preciso louvar esse espírito de sacrífico muito grande de, regra geral,
toda a população”, afirmou Benjamim Pereira, em entrevista ao
Correio do Minho, lembrando
que as provações já se fazem

DR

Espera-se que amanhã Esposende desça para o nível mais baixo de risco de contágio da Covid-19

sentir há um ano.
Associada à pandemia da Covid-19 surge também uma outra
pandemia, a social e económica.
A luta contra a pandemia já
custou à Câmara de Esposende
qualquer coisa como um milhão
e meio de euros.

“Até ao final de 2020 já tínhamos gasto 1,1 milhões de euros
com as medidas de combate à
pandemia e de apoio às famílias
e empresas. neste momento a
conta já subiu e já estamos a falar de 1,5 milhões de euros”, refere Benjamim Pereira.

É uma verba “significativa”
realça o edil, lembrando que
muitas das medidas de apoio às
famílias e empresas tomadas por
outros concelhos já eram prática
comum em Esposende.
“O nosso quadro fiscal já era
muito favorável no cenário pré-

pandemia”, recorda, lembrando
que taxas como o IMI já estavam a ser aplicadas no valor mínimo e a derrama era já zero.
No início deste ano, a autarquia deliberou manter medidas
de apoio implemento em 2020
para ajudar empresas e famílias,
nomeadamente a isenção do pagamento das taxas relativas à
instalação de esplanadas e publicidade. Só neste âmbito, está em
causa está uma perda de receita
na ordem dos 150 mil euros.
Foram ainda alargadas, até Setembro de 2021, as medidas excepcionais no apoio à actividade
económica, nomeadamente,
através da autorização especial
de algumas ocupações de espaço
público, sendo que, atendendo à
evolução da situação pandémica, este prazo pode vir a ser
prorrogado por sucessivos períodos de 30 dias.
Através do site da Start Esposende é possível aceder a toda a
informação relativa a medias de
apoio locais e nacionais no âmbito da Covid-19. Recorde-se
que o Start Esposende surgiu em
plena pandemia inserindo-se nas
medidas de apoio à retoma da
economia e de apoio às empresas que o Município desenvolveu, para enfrentar as adversidades causadas pela pandemia.

Pedidos de ajuda com aumento ligeiro devido à pandemia

“Somos um exemplo em termos sociais”
ESPOSENDE

| Marlene Cerqueira |

Benjamim Pereira considera que
o concelho de “Esposende é um
exemplo em termos sociais”,
uma afirmação justificada com o
facto de o Município ser “muito
organizado” do ponto de vista
do apoio social “o que permite
acorrer de imediato” a qualquer
situação de carência.
A pandemia acabou por causar

o aumento dos pedidos de ajuda,
mas não se tratou de um aumento muito relevante, explica o autarca.
“Acabou por ser um processo
natural. Porém, nós criámos um
conjunto de ferramentas que
permitem colmatar de imediato
qualquer situação. Somos muito
organizados do ponto de vista
social. Temos muitos parceiros,
o que nos permite estar perto da
população e responder logo a

qualquer situação identificada”,
acrescenta.
O autarca destaca ainda o papel
fulcral desempenhado pela Loja
Social, Rede + Colaborativa, um
projecto lançado há nove anos
pela Rede Social de Esposende e
que, através de políticas sociais
activas, procura responder a situações de pobreza e de exclusão social.
As novas instalações da Loja
Social foram inauguradas na úl-

tima sexta-feira e permitem melhorar a ajuda prestada.
Esta resposta social já ajudou
765 famílias, traduzidas em
1943 beneficiários, que receberam perto de dois milhões de
bens.
Nas novas instalações, a Loja
Social dispõe, agora, praticamente do dobro do espaço, aumentando a capacidade de resposta a problemas sociais e a
necessidades específicas.

DR

Loja Social inaugurou novas instalações
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Esposende

“Não abdicamos de nenhuma obra”

EM ESPOSENDE estão actualmente em andamento obras públicas no valor global de 18 milhões de euros, das quais 14 milhões
executas pelo município e as restantes pela Polis Litoral Norte.
ESPOSENDE

| Marlene Cerqueira |

Pode parecer contraditório, face
À situação que se vive no país,
mas a verdade é que no concelho
de Esposende estão no terreno
inúmeras obras públicas. Benjamim Pereira garante que a autarquia não vai abdicar de nenhuma
obra programada para este ano e
que só não se vão concretizar os
investimentos que fiquem com
concurso deserto.
“Pretendemos cumprir tudo”,
vinca o edil, realçando que neste
momento estão em andamento
14 milhões de investimento em
obras levadas a cabo pelo Município, além de mais quatro milhões em obras da Polis Litoral
Norte.
O presidente da Câmara refere
ainda que, neste momento, a autarquia tem “um quadro de saúde financeira favorável”, tem
muitas obras no terreno e não
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Benjamim Pereira garante que a Câmara de Esposende pretende concretizar todos os invetsiemntos programados para este ano

pretende abdicar de nenhuma,
mas admite que poderá não conseguir cumprir o calendário co-

mo foi prometido no programa
sufragado. A acontecer, esse incumprimento não será por falta

Concelho está “a lavar a cara” para surpreender visitantes

Esposende promove-se
enquanto destino turístico
ESPOSENDE

| Marlene Cerqueira |

A Câmara de Esposende está a
desenhar um plano de recuperação específico para o sector do
turismo que terá, como uma das
apostas, a publicitação do destino Esposende.
Sendo um concelho que vive
muito do turismo, sobretudo nos
meses de sol, a restauração e o
alojamento vivem situações
muito complicadas que só o regresso de clientes poderá inverter.
“O que vai fazer a diferença
para a retoma destes sectores é o
regresso das pessoas a Esposende. Assim, face à evolução da
vacinação e ao desagravamento
da situação epidemiológica a nível nacional, estamos a criar um
plano de recuperação para divulgar o destino Esposende”, avan-
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Campanha promocional divulga concelho

ça Benjamim Pereira.
O edil refere ainda que quando
voltarem a Esposende, os visitantes/turistas “vão ser surpreendidos” porque vão encontrar um
concelho “de cara lavada”.

O período de confinamento está a ser aproveitado para para remodelar e limpar mobiliário urbano, para arranjar passadiços,
limpar as ecovias... “São inúmeras acções que estão a ser desenvolvidas para que os nossos visitantes se surpreendam”, promete
Benjamim Pereira.
O presidente da Câmara acredita que os visitantes vão voltar
ao concelho, porque sente que
“as pessoas estão ansiosas por
sair de casa, por ir a um concerto, por ir a um restaurante, por
desfrutar do mar, no fundo por
desfrutar de uma série de coisas
que Esposende tem para oferecer”. E acredita que desta vez
“as coisas vão correr bem” porque as pessoas já interiorizaram
que é necessário manter comportamentos responsáveis para
que a segurança de todos esteja
garantida.

de capacidade da autarquia, mas
sim por falta de empresas que
concretizem as obras.

“O ano passado foi de abrandamento e agora as empresas acabam por ter mais solicitações. O
que está a acontecer, também, é
que as empresas acabam por falhar prazos porque, com trabalhadores infectados, tiveram menos mão-de-obra. Esses factores
explicam que, nesta altura esteja
a ser normal que concursos públicos fiquem desertos, quer seja
por falta de disponibilidade das
empresas, quer porque estas
acham agora que os preços base
dos concursos são muito baixos
e preferem não concorrer”, explica.
Certo é que a Câmara de Esposende vai fazer “tudo o que lhe
for possível” para concretizar os
investimentos programados,
sendo essa também uma forma
de injectar liquidez na economia, algo importante devido à
crise causada pelas medidas para
combater a progressão da pandemia.

§notas
Câmara disponível para colaborar com ACES

Vacinação prossegue dentro do esperado
Depois de ter reivindicado um centro de vacinação no concelho, o mesmo
acabou por ser instalado num pavilhão da Zona Industrial de Esposende,
devidamente apetrechado para o efeito. “O ritmo de vacinação, pelo que
me é dado a saber, decorre agora dentro do esperado”, diz Benjamim Pereira, garantindo que a Câmara “está e estará disponível para colaborar
com o ACES de foram total e permanente” para garantir todas as condições aos esposendenses.
O Município de Esposende, em colaboração com as Juntas de Freguesia,
criou ainda uma rede de apoio para solucionar eventuais constrangimentos que impeçam o acesso à vacinação. Esta resposta surge depois de alguns utentes terem pedido informação sobre a administração de vacinas
a pessoas acamadas ou com mobilidade reduzida. Assim, estes casos ou
situações em que alguém necessite de transporte para receber a vacina,
devem ser comunicados à respectiva Junta de Freguesia que esta, em colaboração com a Câmara Municipal, garante a resolução do problema.
Paralelamente, o Município tem ainda em funcionamento o Centro Colaborativo de Rastreios Covid-19, para apoio à Unidade de Saúde Pública
em todos os necessários contactos a estabelecer com pessoas infectadas
ou contactos de risco, e o Centro de Testagem à Covid-19.

Ensino à distância

Autarquia disponibilizou 430 computadores
Em articulação com os agrupamentos de escolas, a Câmara cedeu 430
computadores, com os quais o Município havia apetrechado as escolas do
1.º ciclo para o desenvolvimento do projecto ‘Edu@Esposende’, assim como 142 hotspots de acesso à internet, de forma a proporcionar o ensino à
distância aos alunos que não tinham condições para esse efeito.
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§notas

Desnivelamento na rotunda
de Silvares abre terç̧a-feira

Vizela
Alunos apurados
para nova fase
do concurso de leitura

PONTO NEGRO no acesso à cidade de Guimarães prestes a ser resolvido. Túnel na rotunda de Silvares
facilita o acesso à autoestrada A11.
GUIMARÃES
| Redacção |

O desnivelamento na rotunda de
acesso à autoestrada, em Silvares, abre ao trânsito na próxima
terça-feira, estando agendada
para as 21h00 a cerimónia de
inauguração de uma obra há
muito reclamada para resolver
um dos constrangimentos no
acesso rodoviário à cidade de
Guimarães.
A abertura do desnivelamento
da rotunda será precedida de
uma cerimónia simbólica, cumprindo as normas de segurança
no âmbito do atual estado de
emergência, com a presença dopresidente da Câmara Municipal
de Guimarães, Domingos Bragança, e do director do Centro
Operacional Norte da Infraestruturas de Portugal, Carlos Matos.
A empreitada, esenvolvida em
coordenação com a Câmara Municipal e Infraestruturas de Portugal, visa solucionar os constrangimentos à circulação rodoviária se verificavam na rotunda
de Silvares, ponto de acesso à
autoestrada A11 pelo nó de Selho.
Este desnivelamento da rotunda permite uma ligação directa

DR

Passagem desnivelada sob a rotunda de Silvares está concluída

da A11 à variante de Creixomil,
facilitando assim a fluidez da
circulação automóvel naquela
zona.
O túnel sob a rotunda de Silva-

res constitui a primeira fase do
projecto da Via do Avepark, que
prosseguirá com a ligação à rotunda de Vila de Ponte (EN101)
e, numa terceira fase, com o tra-

mo da ligação de Ponte ao Parque de Ciência e Tecnologia
(Avepark), beneficiando também as freguesias daquela área
do concelho de Guimarães.

Combate à covid-19

Câmara reforça apoio a instituições sociais
FAMALICÃO
| Redacção |

A Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão aprovou um
apoio financeiro extraordinário,
n e 318 mil euros às instituições
particulares de solidariedade social (IPSS) do concelho para fazer face às despesas associadas
ao combate e à prevenção da covid-19.
Aprovado na última reunião do
executivo municipal, o apoio vai
chegar mensalmente a 46 IPSS

famalicenses, destinando-se sobretudo à comparticipação das
despesas inerentes à aquisição
de equipamentos de protecção
individual.
O apoio será calculado tendo
em conta o número de valências
protocoladas pelas instituições
com a Segurança Social.
Assim, às instituições que dispõem de uma valência vai ser
atribuído um apoio no valor
anual de três mil euros e às IPSS
com duas a quatro valências vai
ser atribuído um apoio anual de

seis mil euros.
As instituições que contam entre cinco a sete valências encontram-se no 3.º escalão e vão receber um apoio anual de nove
mil euros. Restam as IPSS que
têm oito e nove valências, cujo
apoio está fixado nos 12 mil euros anuais.
Sobre esta nova medida, o presidente da Câmara Municipal,
Paulo Cunha, diz que se trata de
mais uma evidência da capacidade da autarquia de auscultar a
realidade.

“O sector social é por natureza
frágil e ao longo deste percurso,
através da monitorização permanente que vamos fazendo, percebemos que é preciso introduzir
novas medidas como esta”, alegou.
“A pandemia trouxe custos
acrescidos para as nossas instituições e a Câmara Municipal é
sensível ao esforço que as IPSS
têm feito para continuar a prestar os seus serviços na melhor
das condições”, acrescentou o
edil.

A prova municipal do Concurso Nacional de Leitura, organização da
Biblioteca Municipal de Vizela e
Agrupamentos de Escolas de Infias
Vizela e Vizela, apurou 16 alunos
para representarem o concelho na
fase intermunicipal que decorrerá
também em Vizela, a 22 e 23 de
Abril.
Os apurados são os seguintes:
Secundário
Beatriz Martins da Silva
Leonor Pereira de Oliveira
Bárbara Ferreira Lopes
Maria Inês Alves
3.º ciclo
Juliana Oliveira Abreu
Matilde de Almeida Rebelo
Nuno Dias
Rodrigo Mendes
2.º ciclo
Maria Francisca Silva Santos
Inês Ferreira Gomes
Gabriel Pedrosa
Margarida Silva
1.º ciclo
Carolina Pereira de Oliveira
Maria Inês Santos Faria
Matilde Freitas Duarte
Matilde Machado Lopes
Os alunos não seleccionados têm
direito a um certificado de participação e um livro, oferta do Agrupamento de Escolas a que pertencem,
enquanto os 16 seleccionados, para
além do certificado de selecção,
têm direito a um vale de compras
de 30 euros, oferta da Câmara Municipal de Vizela.

Famalicão
Alunos de Bairro
fazem visita virtual
a Jardim Zoológico

Os alunos da Escola Básica/Jardim
de Infância de Bairro juntaram-se à
ABAE/Programa Eco-Escolas em
parceria com o Centro Educativo do
Jardim Zoológico de Lisboa, numa
visita virtual a este equipamento,
no dia 3 de Março. A iniciativa teve
como objectivo celebrar a fauna e a
flora do planeta, alertando os mais
novos para os perigos do tráfico de
espécies selvagens animais.
Com esta visita virtual, os alunos ficaram a conhecer melhor algumas
espécies selvagens actualmente
ameaçadas e quais as principais
causas dessa ameaça. Os alunos foram desafiados a fazer um registo
da visita através da escrita e do desenho e já são muitos os trabalhos
que chegaram à escola.
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Ponte de Lima

Sobrevivência do mundo rural exige
melhor gestão dos recursos naturais

FUTURO DO MUNDO RURAL, à luz do novo quadro financeiro da União Europeia, esteve em debate por iniciativa do CIED Minho
e Associação Ilumiano. Produção e sustentabilidade ambiental terão de andar a par.
PONTE DE LIMA

| José Paulo Silva |

A eurodeputada Isabel Estrada
Carvalhais confia que a nova
Política Agrícola Comum (PAC)
“vai continuar a ser essencial para a subsistência dos agricultores, com uma melhor gestão dos
recursos naturais”. Na videoconferência ‘O Meio Rural na Liderança da Transição Ecológica
Europeia no Minho’, promovida
pelo Centro de Informação Europe Direct Minho do IPCA e
Associação Ilumiano, a eurodeputada socialista alertou que,
tendo em conta “a degradação
da biodiversidade, temos de
transitar para novos paradigmas
de produção e de consumo, salientando a estratégia europeia
denominada ‘Do prado ao prato’, a qual não deve ser apenas
focada na produção agrícola,
mas também nas cadeias de produção e nas escolhas dos consumidores.
No debate que tentou perspectivar o futuro do sector primário
com o novo Quadro Financeiro
Plurianual 2021-2027 e o Fundo
de Recuperação Europeu, Isabel

DR

Vale do Lima: terra de oportunidades para o sector primário

Valin, docente da Escola Superior Agrária de Ponte de Lima,
apontou oportunidades e constrangimentos do meio rural minhoto.
“O sector agrícola é competitivo, mas temos de apontar alguns
constrangimentos”, afirmou

aquela especialista, apontando o
envelhecimento e o baixo nível
de escolaridade dos agricultores,
a par da fraca dimensão das explorações.
Do lado das oportunidades, registou as cadeias curtas de comercialização, a inovação tecno-

lógica e a qualificação dos recursos humanos.
Segundo Isabel Valin, “a transição ecológica não significa diminuição de produção”, defendendo que “não podemos castrar
o sector primário”, antes deve-se
investir no “aumento da susten-

tabilidade e rentabilidade dos
sistemas”.
Francisco Calheiros, presidente da Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Lima
(ADRIL), outro dos convidados
da videoconferência de ontem,
abordou o papel desta entidade
no desenvolvimento desta região
a partir do contributo dos fundos
comunitários.
“A ADRIL teve um papel único
e irrepetível”, considerou Francisco Calheiros, salientando o
contributo do Programa Leader,
que a associação geriu no Vale
do Lima, promovendo a cooperação entre privados e entidades
públicas.
O presidente da ADRIL lamentou, no entanto, “um desvirtuamento” daquela iniciativa europeia, passando as associações de
desenvolvimento rural a serem
“meras executoras dos ministérios da Agricultura e da Coesão
Territorial”. Francisco Calheiros
evidenciou, por outro lado, que
“a burocracia continua agarrada
a projectos de desenvolvimento
local de cinco a vinte mil euros”.
Com isso, “muitos promotores
desistem”, alertou.
Publicidade

ADRIL prepara comemoração

Três décadas do programa Leader
assinaladas no Vale do Lima
PONTE DE LIMA

| José Paulo Silva |

A Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Lima
(ADRIL) vai assinalar, em Outubro, em Ponte da Lima, o 30.º
aniversário de criação do Programa Leader.
O presidente da ADRIL, Francisco Calheiros, revelou ontem
que é intenção trazer a Portugal
Franz Fischler, o austríaco que
era Comissário Europeu da

Agricultura na altura em que foi
criada esta iniciativa comunitária de desenvolvimento rural que
tem como principais objectivos
a promoção de iniciativas integradas, concebidas e postas em
prática à escala local.
Os ex-ministros da Agricultura
e ex-eurodeputados Arlindo Cunha e Capoulas Santos são outros dois convidados que a
ADRIL e a Federação Minha
Terra pretendem também trazer
a Ponte de Lima para fazer o ba-

lanço das várias gerações de
programa LEADER no desenvolvimento dos territórios rurais, nomeadamente através da
criação e desenvolvimento de
parcerias locais, promovendo
um trabalho integrado e em rede.
Segundo Francisco Calheiros,
apesar de alguns constrangimentos actuais, “o programa Leader
é exemplo acabado do que deve
ser feito a nível do desenvolvimento local, numa lógica de baixo para cima”.

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
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GAITÁN DE VOLTA PARA O DÉRBI;
MÉDIO CASTRO AINDA DE FORA

Equipa B
Rogério Santos ‘cedido’
pela equipa A para jogo
com o Mirandela

ARGENTINO volta às opções depois de falhar o FC Porto, no ciclo mais regular da temporada. Já Castro
continua de fora (há um mês). Rolando e Sequeira ainda em dúvida. Possível defesa com três centrais.
I LIGA

| Ricardo Anselmo |

Carlos Carvalhal, se assim o entender, voltará a contar com a
criatividade e experiência de
Gaitán no dérbi minhoto da próxima terça-feira, em casa, frente
ao Vitória SC, a contar para a
22.ª jornada da I Liga (21.45 horas).
O argentino apresentou algumas queixas depois do jogo com
o Nacional e não participou no
desafio seguinte, com o FC Porto, para a Taça de Portugal. Debeladas essas limitações. o jogador de 33 anos volta às opção do
técnico arsenalista pra o sempre
apeetcível dérbi frente ao rival
de Guimarães, a quem Gaitán já
fez o gosto ao pé em duas ocasiões, ambas ao serviço do Benfica. Primeiro, em 2012/13, na
final da Taça, Gaitá marcou o
único golo do Benfica, num jogo
que acabaria por ser ganho pelos
vimaranenses. Depois, em
2014/15, o argentino marcou
mais um golo, no triunfo das
águias por 3-0.
Quem ainda não poderá dar o
seu contributo à equipa é o mé-

O SC Braga B joga hoje em Mirandela (15 horas) para a 19.ª jornada
da Série A do Campeonato de Portugal. O guarda-redes Rogério, que
integra já o plantel principal, regressa hoje à formação secundária
para fazer o seu quarto jogo da
época no CdP. “É muito bom estar
de volta para competir. Vai ser um
jogo exigente contra um adversário
que está a fazer um bom campeonato e que em casa tem apenas
duas derrotas”. Os guerreiros, orientados por Vasco Faísca, lideram de
forma isolada a série A, com 45
pontos, mais sete que o Merelinense, que tem mais um jogo realizado.

Sub-23
Jogo em casa do Estoril
tem carácter decisivo
para o SC Braga

SCB

Nico Gaitán, aqui com Esgaio, na sessão de trabalho de ontem. Equipa prepara o grande dérbi do Minho, contra o Vitória SC

dio Castro, cuja recuperação está, provavelmente, a demorar
mais do que o expectável. O
centro-campista de 32 anos não
joga há mais de um mês, depois
de ter saído lesionado aos 8 minutos da recepção ao Portimo-

nense, no dia 4 de Fevereiro.
Com Borja de fora por ter sido
expulso com o FC Porto e com
Rolando e Sequeira ainda em
dúvida, o jovem Bruno Rodrigues pode ter nova oportunidade
a titular, relegando Raul Silva

para o lado esquerda da defesa,
caso Sequeira não recupere a
tempo.
Pela primeira vez ao fim de várias semanas, o SC Braga terá
seis dias para preparar o importante duelo com o Vitória SC.

Estoril e SC Braga protagonizam o
jogo grande da 8.ª jornada da Liga
Revelação. Com três jogos até ao final do campeonato para as duas
equipas, uma derrota pode deitar
tudo a perder para qualquer uma
delas. O Leixões lidera com 29 pontos (mais um jogo). Em segundo
está o Estoril com 28, já o SC Braga
é 3.º com 24 pontos e só um triunfo
pode continuar a alimentar o sonho da conquista da prova.
A partida está marcada para
as 14 horas.

Myra Delgadillo antevê novo jogo com o Sporting, agora para o campeonato

“Só pensamos em vencer. Queremo-nos
impor e trazer os três pontos para Braga”
FUTEBOL FEMININO
| Ricardo Anselmo |

Quatro dias depois de terem discutido um lugar na final da Taça
da Liga, Sporting e SC Braga
voltam a encontrar-se, novamente em Alcochete, para um jogo
da 6.ª jornada da fase de Apuramento de Campeão.
Myra Delgadillo, avançado
norte-americana de 25 anos
mostra-se confiante para estedesafio com as verde-e-brancas.
“Só pensamos na vitória, que-

remos trazer os três pontos para
Braga e vamos tentar impor o
nosso jogo desde o primeiro minuto”, assumiu o atleta, garantindo que as companheiras de
equipa estão avisadas para as
virtudes das oponentes.
“Conhecemos bem o adversário que vamos ter pela frente.
Preparamo-nos bem para este
desafio e sabemos quais são as
principais armas do Sporting. É
uma equipa com qualidade, forte
nas transições e que ataca bem
pelos dois lados”, destacou,

acrescentando existir foco total
na partida desta tarde.
“Temos de estar focadas em todas as situações do jogo e é importante manter uma intensidade
forte até ao apito final. Estamos
preparadas”, garantiu.
Com três jogos até ao momento realizados nesta segunda fase
do campeonato, as comandadas
de Miguel Santos esrão na quarta posição, a três pontos da liderança, ocupada pelo Benfica,
que tem, no entanto, mais um jogo realizado.

SCB

Myra Delgadillo será uma das armas apontadas à baliza do Sporting
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Ricardo Quaresma (já) corre para Braga
AVANÇADO já recuperou da lesão no joelho direito que o tirou da visita a Paços de Ferreira e da recepção ao Boavista.
Já treinou, de forma condicionada. Regresso à competição pode acontecer no grande dérbi do Minho, na terça-feira, em Braga.
VITÓRIA SC

regresso próximo à competição.
“Um dia de cada vez. Ansioso
por voltar a jogar e ajudar a
equipa”, escreveu o jogador no
Instagram.
Na altura do duelo em Paços de
Ferreira, João Henriques havia
dito que Quaresma estava preparado para ser titular, mas o desconforto sentido durante o aquecimento levou a que o técnico do
Vitória tivesse optado por ‘proteger’ o jogador, com a justificação de que uma utilização nessa
partida poderia provocar uma
paragem bem superior às duas
semanas que se verificaram (caso se confirme, naturalmente, o
regresso que, neste momento, é
expectável).
Contratado a custo-zero na presente temporada, Ricardo Quaresma leva 22 jogos no somatório de todas as competições,
totalizando 1504 minutos de utilização, com três golos marcados até ao momento.

| Ricardo Anselmo |

João Henriques vai, ao que tudo
indica, receber um importante
“reforço” para o jogo grande da
22.ª jornada da I Liga - o dérbi
do Minho entre SC Braga e Vitória SC, marcado para depois de
amanhã, terça-feira, às 21.45 horas.
O extremo internacional português, de 37 anos, lesionou-se na
véspera do jogo em Paços de
Ferreira, da jornada 20 da I Liga,
falhando o respectivo encontro
na capital do móvel e, também,
o da ronda anterior, em Guimarães, com o Boavista, que os vimaranenses venceram por 2-1.
Na última sexta-feira, Quaresma já subiu ao relvado para realizar um treino de forma condicionada, essencialmente para
aferir das condições em que consegue evoluir depois do tratamento ao joelho direito.
A próxima fase será a de uma
integração nos trabalhos de forma normal, com os restantes colegas, naquele que será o teste
decisivo para se perceber se o
jogador pode, ou não, ser uma
opção efectiva para o jogo que
todos querem jogar - o dérbi.
De resto, nas redes sociais,
Quaresma fez questão de expressar a confiança que sente no

VSC

Ricardo Quaresma já treinou de forma integrada condicionada, com os restantes companheiros

lll
“Um dia de cada vez.
Ansioso por voltar ao
jogo e ajudar a equipa”,
escreveu Ricardo Quaresma
nas redes sociais.
O regresso está próximo
de se concretizar.

Presidente dos cónegos já tinha sido infectado no surto que afectou o clube em Novembro

Vítor Magalhães volta a testar positivo
para a Covid-19, quatro meses depois
MOREIRENSE FC

| Redacção/Lusa |

O presidente do Moreirense voltou a ter um teste positivo à Covid-19, quatro meses depois da
primeira infeção.
Vítor Magalhães, de 69 anos,
conheceu o resultado numa bateria de despistagem realizada no
último domingo e entrou em isolamento profilático, na véspera
do empate caseiro dos ‘cónegos’
com o Belenenses SAD (2-2), na
partida de conclusão da 21.ª jornada.

O dirigente, que está assintomático, já esteve infectado no
início de Novembro de 2020,
quando um surto de covid-19
originou 30 casos no Moreirense, conduzindo à suspensão dos
treinos durante semana e meia e

lll
O Moreirense joga esta
tarde na Madeira, frente
ao Marítimo. A partida
frente aos insulares começa
às 17.30 horas.

ao adiamento do jogo com o Paços de Ferreira.
Nesse lote constava o médio
Gonçalo Franco, que também
voltou a ter um teste positivo para o novo coronavírus a 3 de Fevereiro e regressou aos treinos
12 dias depois.
O Moreirense, oitavo colocado, com 26 pontos, desloca-se
ao Marítimo, 17.º e penúltimo,
com 18, esta tarde, às 17.30 horas, no Estádio dos Barreiros, no
Funchal, num encontro da 22.ª
jornada da I Liga, com arbitragem de Luís Godinho.

DR

Vítor Magalhães encontra-se em isolamento profilático
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Sofrer um golo logo no arranque e nunca
mais encontrar o caminho da resposta

GIL VICENTE não conseguiu conquistar pontos na recepção aos azuis e brancos. O Futebol Clube do Porto entrou na partida a
vencer com um golo logo aos sete minutos. Sérgio Oliveira fez o segundo aos 60 minutos.
ESTÁDIO CIDADE DE BARCELOS

22.ª JORNADA

| Bárbara Pereira |

Num jogo em que começou praticamente a perder desde o início, o Gil Vicente não foi capaz
de ‘roubar’ pontos ao Futebol
Clube do Porto e mantém-se nos
lugares do fundo da tabela classificativa. Uribe foi o autor do
tento inaugural logo aos sete minutos, sendo que Sérgio Oliveira
fez o segundo, no minuto 60. Os
galos ainda tentaram entrar na
partida, mas não conseguiram
marcar.
Sérgio Conceição fez cinco
mudanças no onze inicial, fazendo rodar a equipa, que jogou ainda esta semana frente ao Sporting Clube de Braga para a Taça
de Portugal, jogo onde foi eliminado pelos bracarenses e também a pensarr no jogo da próxima terça-feira frente à Juventus,
partida essa que os azuis e brancos levam vantagem, depois de
terem vencido o conjunto italiano, em casa, por 2-1.
Saíram Diogo Costa, Mbemba
(lesionado), Sarr, Grujic e Luís
Diaz e entraram Marchesín, Nanú, Sérgio Oliveira, Taremi e
Diogo Leite.
Já os barcelenses fizeram apenas duas alterações. Saíram Rúben Fernandes e Samuel Lino e
entraram Talocha e Pedro Marques.
O Gil Vicente tentou surpreender os portistas, mas com remates sempre fora da área, insufi-

GIL VICENTE FC

FC PORTO

0

2

Árbitro Nuno Almeida
Assistentes André Campos e Carlos Campos

Denis
Paulinho
Rodrigo
Ygor Nogueira
Talocha
Henrique Gomes
Lucas Miniero
Claude Gonçalves
Pedrinho
Lourency
Pedro Marques
Ricardo Soares

Intervalo
0-1

Marchesin
Nanu
Pepe
Diogo Leite
Manafá
Corona
Uribe
Sérgio Oliveira
Otávio
Marega
Taremi
Sérgio Conceição

Substituições Corona por L. Díaz (46m), Pepe por Sarr
(46m), Lourency por Joel Pereira(76m), Paulinho por Fujimoto (76m), Pedrinho por Samuel Lino (77m), Lucas
Mineiro por Vitor Carvalho (86m), Taremi por Evanilson
(86m), Otávio por M. Grujić (87m) e Marega por Francisco
Conceição (88m).
Golos Uribe (7m) e Sérgio Oliveira (60m)

Vicente agarrado à partida até ao
intervalo.
O FC Porto tanto que tentou
que acabou mesmo por chegar
ao segundo no encontro, por
Sérgio Oliveira, ao minuto 60.
Pontapé do meio da rua, indefensável. Grande momento do
médio do FC Porto.
Minutos antes, Lucas Mineiro
tinha rematado com o esférico a

passar rente ao poste de Marchesín.
Os portistas ainda voltaram a
introduzir o esférico na baliza de
Denis pela terceira vez, mas o
lance foi invalidado.
A partida ficou mesmo pelos 20, com um Gil Vicente demasiado passivo e sem grandes soluções para chegar às redes de
Marchesín, mesmo com as alte-

rações operadas.
O Futebol Clube do Porto foi
mais equipa, teve mais garra,
acabando por regressar às vitórias, ficando no segundo lugar,
de forma provisória, á espera do
que acontece no clássico do Minho de terça-feira, nesse escaldante SC Braga-Vitória SC.
O Gil Vicente não sai do 15.º
lugar e fica os resultados dos
seus adversários directos. A vida
está difícil para os minhotos que
teimam e não conseguir pontos
preciosos para a fuga á despromção.

lll
“Sofremos um golo muito
cedo na partida, o que fez
com que a minha equipa
ficasse abalada, o que não
é normal, e demoramos
muito para voltar a entrar
no jogo. Sabíamos que ia ser
difícil, que o jogo ia ser
complicado, mas queríamos
vencer”.

lll
“Foi um bom jogo.
Conseguimos o nosso
objectivo que era vencer.
Depois da derrota frente ao
SC Braga, queríamos voltar
às vitórias. Entramos fortes,
pressionantes e fizemos um
golo cedo. O Gil Vicente é
uma equipa competente e
difícil mas foi um bom jogo”.

lll
“O golo sofrido deixou a
equipa meia desnorteada.
Sabemos que o Porto é uma
das melhores equipas do
campeonato, mas não
esperavamos sofrer tão
cedo. Tentamos fazer o golo,
mas o Porto foi melhor.
Agora é pensar no próximo
jogo”.

Ricardo Soares,
Treinador do Gil Vicente FC

Sérgio Conceição,
Treinador do FC Porto

Henrique Gomes,
Jogador do Gil Vicente FC

LIGA PORTUGAL

Gil Vicente não conseguiu vencer os portistas, que acabaram por fazer dois golos e conquistar os três pontos

cientes para assustar Marchesín.
Apesar do golo sofrido logo
nos primeiros instantes da partida, Denis foi sem dúvida um dos
homens do jogo, com defesas
dignas de grande nível, podendo
entrar na galeria de honra da jornada.
O FC Porto tentou chegar ao
segundo golo, mas o brasileiro
foi mais forte, mantendo o Gil

Publicidade

lPichelaria lCaixilharia
lDesentupimentos lEstores
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I Liga

Sem fama, nem sequer proveito

FAMALICÃO sofre pesada derrota no Estádio do Bessa (3-0) e pode terminar a 22.ª jornada no último
lugar da tabela. Série de jogos sem perder e sem sofrer teve fim numa noite terrível para os minhotos.
22.ª JORNADA

| Ricardo Anselmo |

A vida está difícil para o Famalicão de Silas. A equipa até vinha
dando sinais de retoma, com três
jogos consecutivos sem perder
(com uma vitória e dois empates) e, sobretudo, sem sofrer golos, sinal inequívoco de que a
consistência defensiva da equipa
estava, de facto, bem trabalhada
e que era uma das imagens de
marca do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo técnico
que entrou a meio da época para
sunstituir João Pedro Sousa.
O problema para o Famalicão é
que tudo ruiu muito rapidamente
e o resto do jogo desenvolveu-se
sob o efeito de bola de neve. Ao
intervalo, Silas ainda tentou mexer em (quase) tudo, mudando o
sistema e procurando dar algu-

ma acutilância no ataque, mas
estava escrito que, na noite de
ontem, tudo havia de correr mal
aos minhotos.
Primeira saída de bola em jogo, para o Famalicão e, num ápice, recuperação dos boavisteiros
que, ainda antes do primeiro mi-

nuto, atiraram ao poste. Silas reconheceu-o e a verdade é que os
minutos foram mostrando isso
mesmo: o Famalicão teve dificuldades em acertar com a inovação na organização defensiva
que o professor Jesualdo preparou para o jogo de ontem.

lll
“Duas partes distintas.
Entrámos com um plano
definido e cumprimo-lo.
O golo cedo ajudou. O nosso
adversário é uma equipa
muito boa. Foi capaz de
mudar o sistema com o jogo
a decorrer e deixou-nos
sempre a pensar que o jogo
não estava ganho.”

lll
“Tivemos a saída de bola e,
curiosamente, isso resulta
num contra-ataque do
Boavista, que atira ao poste.
Fomos surpreendidos pela
organização do adversário,
Demorámos 3/4 minutos a
perceber isso e quando nos
adaptámos sofremos
o primeiro golo.”

Jesualdo Ferreira (tr. Boavista)

Silas (tr. Famalicão)

Ainda esboçaram uma tímida
reacção os visitantes, mas acabariam por levar a primeira machadada ao quarto de hora, para não
mais se levantarem.
Ricardo Mangas abriu o activo
num canto onde apareceu esquecido depois do desvio ao primeiro poste.
Já para o segundo tempo, foi a
vez dos famalicenses inovarem
no desenho táctico. Riccieli ficou no balneário, entrou Figueiras e o bloco de três centrais desfez-se, em busca de outras alternativas no ataque.
O problema é que a pantera estava esfomeada e arrumou o assunto à boleia do intratável Paulinho que, em conjunto com a
magia de Angel Gomes e a expulsão de Ugarte, ficou tranquila
na partida, até ver Seba Pérez fechar o resultado.

ESTÁDIO DO BESSA

BOAVISTA

FAMALICÃO

3

0

Árbitro André Narciso (AF Setúbal)
Auxiliares Paulo Brás e Marco Vieira
VAR António Nobre

Léo Jardim
Cannon
Devenish
Chidozie
Ricardo Mangas
Javi García
Nuno Santos
Sauer
Paulinho
Angel Gomes
Elis
Jesualdo Ferreira

Intervalo
1-0

Luiz Júnior
Riccieli
Babic
Diogo Queirós
Rúben Vinagre
Lukovic
Ugarte
Pêpê Rodrigues
Heriberto
Gil Dias
Alexandre Guedes
Silas

Substituições Diogo Figueiras por Riccieli (46m),
Kraev por Heriberto (63m), Anderson por Lukovic
(63m), Show por Sauer (70m), Hamache por Nuno
Santos (76m), Valenzuela por Rúben Vinagre
(82m), Verdonk por Alexandre Guedes (82m), Benguche por Elis (90m) e Seba Pérez por Angel Gomes (90m).
Disciplina cartões amarelos para Pêpê Rodrigues
(30m), Gil Dias (68m), Cannon (90+3m) e Show
(90+5m). Cartão vermelho para Ugarte (75m).
Golos Ricardo Mangas (17m), Paulinho (65m)
e Seba Pérez (90+1m).

Famalicão é penúltimo classificado, com 18 pontos, apenas
mais um que o Marítimo, que joga hoje com o Moreirense.
Publicidade
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Uma parte de avanço, outra de clara
superioridade e luta pela subida continua
O VIZELA atravessa um grande momento de forma, com 15 jogos sem conhecer o amargo sabor da derrota na II Liga. Ontem
de manhã, triunfo justíssimo, mas que se começou a desenhar apenas no segundo tempo. Próximos desafios serão decisivos.
II LIGA

| Ricardo Anselmo |

É um verdadeiro caso de sucesso
este Vizela na II Liga. Subiu este
ano, teve um início intermitente
mas, assim que encarreirou, não
mais parou rumo aos lugares que
lhe permitem, nesta fase do campeonato, sonhar com uma subida
à I Liga.
Os comandados de Álvaro Pacheco não perdem há 15 jogos
consecutivos no segundo escalão, tendo nesse período registado seis empates e nove vitórias,
a última das quais ontem de manhã, em casa, sobre o Mafra, por
2-0.
No primeiro tempo a inspiração não esteve presente para o
conjunto minhoto, que viu, inclusive, o emblema lisboeta
ameaçar com uma bola ao poste
ainda nos primeiros dez minutos.
Ao intervalo, o tempo foi de reflexão no balneário vizelense,

ESTÁDIO DO FC VIZELA

FC VIZELA

MAFRA

2

0

Árbitro Fábio Melo (AF Porto)
Auxiliares Sérgio Jesus e André Dias

Ivo
Ofori
Aidara
Marcelo
Kiki
Ericson
Raphael Guzzo
Samu
Kiko Bondoso
Cann
Cassiano
Álvaro Pacheco

Intervalo
0-0

Carlos Henriques
Nuno Campos
João Cunha
Pedro Barcelos
Gui Ferreira
João Miguel
Cuca
Ismael
Carlos Daniel
Edi Semedo
Abel Camará
Filipe Cândido

Substituições Marcos Paulo por Ericson (46m),
Tavinho por Cann (53m), Gustavo Moura por Edi
Semedo (60m), Andrezinho por Ismael (60m),
Wenderson por Carlos Daniel (75m), Lee por Abel
Camará (75m), Okitokandjo por João Cunha
(75m), Mosevich por Raphael Guzzo (82m), André
Soares por Kiki (88m) e João Pedro por Marcelo
(88m).
Disciplina cartões amarelos para Ericson (14m),
Kiko Bondoso (44m), João Cunha (66m) e Marcelo
(72m).
Golos Cann (46m) e Samu (70m).

FC VIZELA

O lateral Ofori aqui a protger a bola da marcação adversária

Conjunto da Póvoa de Lanhoso esteve a vencer até aos 87 minutos

Maria da Fonte empata com muitas críticas à arbitragem
CAMPEONATO DE PORTUGAL
| Ricardo Anselmo |

O Maria da Fonte falhou ontem
a aproximação ao 4.º lugar, ocupado precisamente pelo adversário deste sábado, o Montalegre,
O conjunto da Póvoa de Lanhoso, orientado por Ivo Castro, entrou a vencer na partida, disputada em Trás-os-Montes, com um
golo de Cabreira, aos 12 minutos.
No segundo tempo, o conjunto
da casa empatou, aos 87 minutos, por intermédio de Vilmar, o
melhor marcador da Série A,
com 12 golos, num lance em que
os visitantes ficaram a reclamar
bola fora (já antes, o Maria da
Fonte protestou um penálti que
entendeu ter ficado por marcar a
sei favor). Com este resultado, o
Maria da Fonte mantém-se no

SC MARIA DA FONTE

Ivo Castro mostrou-se muito crítico da equipa de arbitragem

5.º lugar, com 26 pontos, os
mesmos do Vianense, que ontem
venceu em Cerveira por 2-1.

Hoje, na série B, destaque para
o dérbi vimaranense, entre o Brito e o líder Pevidém (15 horas).

lll
“Entrámos muito bem no
jogo, coesos e chegámos ao
golo num lance estudado.
Na segunda parte o Montalegre melhorou, mas acabamos por equilibrar,
dispondo de oportunidades
para ampliar. Com mau
juízo da equipa de arbitragem, que não marcou um
penálti sobre o Henrique,
surgiu também o golo do
empate, num lance em que
a bola saiu claramente.
Os adversários até ficaram
surpreendidos. Estamos
revoltados.”

Ivo Castro
treinador do Maria da Fonte

com Álvaro Pacheco a acertar
alguns detalhes e o Vizela a partir para um segundo tempo de
grande nível.
Cann abriu o activo na primeira jogada dos segundos 45 minutos, acabando lesionado na sequência... do festejo.
Teve de sair o nigeriano, dando
lugar a Tavinho, que também esteve um plano de evidência na
etapa complementar.
Com o passar dos minutos, o
Vizela quis arrumar a questão,
conseguindo-o em cima dos 70
minutos, quando Samu (o melhor em campo) deu a melhor sequência a uma jogada de bom
envolvimento pelo corredor direito.
São, agora, 41 pontos em 23
jogos, com o Vizela colocado no
4.º lugar, a um ponto da Académica, que tem menos um jogo.
Na próxima jornada o Vizela
defronta, precisamente, a Académica, num jogo que pode ser decisivo para os minhotos.
ESTÁDIO DR. VAZ PEREIRA

MONTALEGRE MARIA DA FONTE

1

1
Árbitro Tiago Sá
Auxiliares Fábio Rodrigues e Nuno Sá

Jeimes
Vilmar
Luan
Lio
Miguel Ângelo
Samate
Rúben Neves
Tiago Oliveira
Zack
Vítor Pereira
Vítor Alves
José Manuel Viage

Intervalo
0-1

Paulinho
Ruizinho
Telmo
Hircane
Dinis
Cabreira
Luiz Alberto
Marques
Joãozinho
Xavier
Chico
Ivo Castro

Substituições Ouattara por Samate (46m), Zangão por Tiago Oliveira (46m), Henrique por Hircane (70m), Diallo por Xavier (70m), Gustavo por Dinis (80m) e Beto Lopez por Vítor Alves (83m).
Disciplina cartões amarelos para Ruben Neves
(13m), Marques (33m), Xavier (37m), Vítor Alves
(80m), Telmo (80m) e Diallo (90+2m).
Golos Cabreira (12m) e Vilmar (87m).
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Óquei de Barcelos recupera
liderança com vitória em Tomar

AINDA QUE PROVISÓRIA a equipa barcelense reassumiu o comando do campeonato a I Divisão Nacional após vitória suada em Tomar, com reviravolta e bis decisivo de Darío Giménez na segunda parte.
§destaque

SC TOMAR, 3
Xico Veludo (GR), Ivo Silva, Filipe Almeida,
Pedro Martins (1) e Xanoca - cinco inicial António Marante, João Lomba, Lucas
Santos, Rubinho (2) e Nery.
Treinador: Nuno Lopes

Jogo renhido
Famalicense merecia
mais em Azeméis

OC BARCELOS, 4

O Famalicense saiu derrotado do
pavilhão de Oliveira de Azeméis,
mas merecia melhor sorte neste jogo a contar para a 22.ª jornada.
Num jogo emotivo e com muitos
golos, a equipa do FAC vencia ao intervalo e este duas vezes em vantagem na segunda parte.

Joca Ferreira (GR), Dario Giménez (2),
Luis Querido, Miguel Rocha (1) e Reinaldo
Ventura - cinco inicial - Bautista Acevedo,
Zé Pedro, Tomás Pereira, Joca Guimarães,
e Rafa Lourenço (1).
Treinador: Rui Neto
Pavilhão Municipal de Tomar
Árbitros: Silvia Santos (AP Porto)
e Paulo Almeida (AP Aveiro)
Ao intervalo: 2-2

UD OLIVEIRENSE, 8
OC BARCELOS

OC Barcelos conseguiu uma vitória na difícil deslocação a Tomar

HÓQUEI EM PATINS
| Miguel Machado |

O Óquei de Barcelos está de vota ao topo do campeonato nacional da I Divisão, ainda que de
forma provisória, depois da vitória alcançada ontem no pavilhão
do SC Tomar, por 4-3, em partida da 22.ª jornada. Barcelenses
somam agora mais três pontos
que o FC Porto, que apenas joga
hoje com o Riba d’Ave.
Na deslocação ao sempre difí-

SANJOANENSE, 5
Tiago Freitas (GR), João Lima (1), Tiago
Almeida (1), Pedro Cerqueira (1) e Xavi
Cardoso - cinco inicial - Marco Lopes, Alex
Mount, Pedro Rego, Facundo (1) e Hugo
Santos (1).
Treinador: Vitor Pereira

HC BRAGA, 2
Leonardo Pais (GR), Ângelo Fernandes (1),
Diogo Seixas, Bekas e Gonçalo Meira (1) cinco inicial - Gabi, António Trabulo,
Miguel Moura, Afonso Lima e Guilherme
Rodrigues.
Treinador: Tó Neves
Pavilhão AD Sanjoanense
Árbitros: Ricardo Leão (AP Lisboa) e João
Duarte (AP Lisboa)
Ao intervalo: 1-1

lll
Barcelenses estiveram por
três vezes em desvantagem,
mas conseguiram sempre
recuperar no marcador e
chegar à 16.ª vitória.
cil recindo dos ‘leões’ de Tomar,
começaram melhor os da casa,
marcando primeiro por duas vezes, com o Óquei de Barcelos a
reagir sempre e a igualar com

golos de Miguel Rocha e Rafa,
no empate (2-2) no final do primeiro tempo.
Na segunda parte, o jogo foi
muito disputado com o Tomar
voltar a adiantar-se no marcador.
No entanto, os barcelenses deram uma boa resposta e conseguiram operar a reviravolta no
resultado, com dois golos apontados pelo Darío Giménez, o da
vitória já nos instantes finais do
encontro, dado a vitória ao
Óquei de Barcelos.

Nelson Filipe, Marc Torra (2), Jorge Silva
(1), Vitor Hugo (2) e Henrique Magalhães
- cinco inicial - Xevi, Pedro Moreira, Jordi
Bargolló, Lucas Martinez (3) e Tato.
Treinador: Paulo Pereira

FAMALICENSE, 6
Manuel Silva, Juanjo (2), Hugo Costa (1),
Gabi e Pedro Mendes (2) - cinco inicial João Peixoto, Folhetas (1), João Araujo,
Renato Castanheira e Pedro Silva.
Treinador: Vitor Silva
Pavilhão Dr. Salvador Machado
Árbitros: Porfírio Fernandes (AP Porto) e
Manuel Fernandes (AF Porto)
Ao intervalo: 3-4

Equipa de Tó Neves com jogo para esquecer na 22.ª jornada

HC Braga com derrota pesada
HÓQUEI EM PATINS
| Miguel Machado |

A equipa do HC Braga sofreu
um desaire pesado por 5-2, na
deslocação a São João da Madeira, a contar para a 22.ª jornada do campeonato, atrasando-se
na corrida pelos play-off.
Ao intervalo, registava-se um
empate a um golo, mas na segunda parte a Sanjoanense superiorizou-se no seu reduto. Os golos dos bracarenses foram
apontados por Gonçalo Meira e
pelo Ângelo Fernandes.

HÓQUEI 1ª DIVISÃO

J. 22

RESULTADOS
Sporting, 9 - Juv. Viana, 3
Sanjoanense, 5 - HC Braga, 2
Oliveirense, 8 - Famalicense, 6
Tigres, 2 - Turquel, 5
SC Tomar, 3 - OC Barcelos, 4
Benfica, 3 - Valongo, 3
Riba dʼAve - FC Porto (hoje)
CLASSIFICAÇÃO
J

1. OC Barcelos
2. FC Porto
3. Benfica
4. Oliveirense
5. Sporting
6. SC Tomar
7. Valongo
8. Juv. Viana
9. Sanjoa.
10. Famalicense
11. HC Braga
12. Turquel
13. Riba dʼAve
14. HC Tigres

22
20
21
19
18
21
21
22
21
21
21
21
20
22

V

16
15
13
14
12
10
7
6
5
6
6
4
5
3

E

3
3
4
1
4
5
5
4
7
2
2
5
0
1

D

M

S

P

3 114 64 51
2 103 55 48
4 90 52 43
4 78 61 43
2 74 41 40
6 79 69 35
9 53 62 26
12 57 79 22
9 66 77 22
13 75 109 20
13 59 86 20
12 51 73 17
15 53 80 15
18 55 99 10

PRÓXIMA JORNADA
FC Porto - SC Tomar
Juv. Viana - Riba dʼAve
Famalicense - Benfica
HC Braga - HC Tigres
OC Barcelos - Sanjoanense
Turquel - Oliveirense
Valongo - Sporting

§hoje
Pelas 15 horas
Riba d’Ave recebe
equipa do FC Porto
A 22.ª jornada fica completa este
domingo com uma partida que promete emoções fortes no Parque das
Tílias, em Riba d’Ave. Os famalicenses recebem o FC Porto, a partir das
três da parte. Para o Riba d’Ave só a
vitória interessa para continuar a
acalentar o objectivo da manutenção na I Divisão. Já os dragões querem recuperar a liderança.

SPORTING, 9
André Girão (GR), Ferran Font (1), Matias
Platero (1), João Souto (2) e Nolito, - cinco
inicial - Zé Macedo, Telmo Pinto (2),
Alessandro Verona (1), Gonçalo Nunes (1)
e Alvarinho (1).
Treinador: Paulo Freitas

JUV. VIANA, 3
Jorge Correia, Nélson Pereira, Gustavo
Lima, Gonçalo Neto e Diogo Casanova (1)
- cinco inicial - Bruno Guia, Rémi Herman
(1), Xico Silva (1), e Pedro Batista.
Treinador: André Azevedo
Pavilhão João Rocha
Árbitros: Paulo Carvalho (AP Leiria) e
Jaime Vieira (AP Alentejo)
Ao intervalo: 5-2
ANACLETO/AD SANJOANENSE

Sanjoanense levou a melhor sobre os minhotos do HC Braga na 22.ª jornada
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Mamona apura-se para final
do triplo salto nos Europeus

ATLETAS PORTUGUESES continuam a conquistar bons resultados Campeonatos da Europa em pista coberta, que decorre na Polónia.
ATLETISMO

| Miguel Machado |

O terceiro e penúltimo dia de
competições teve atletas a brilhar em Torun, na Polónia, palco
dos Campeonatos da Europa em
pista coberta, com passagem às
finais de Carlos Nascimento (60
metros) e Patrícia Mamona (triplo salto).
A Patrícia Mamona bastou um
salto para garantir a passagem à
final do triplo salto, fazendo nas
qualificações um salto de 14,43
metros, a um centímetro do seu
recorde nacional.
Com este salto, subiu a segunda melhor europeia do ano, logo
atrás da grega Paraskeví Papahrístou, que também se apurou

para a final com um registo apenas, mas a 14,39. A final do triplo salto disputa-se este domingo às 16:20 (hora de Lisboa).
Nota ainda para a surpreendente passagem à final dos 60 metros por parte de Carlos Nascimento, com a marca de 6,62
segundos, recorde pessoal. Nascimento conseguiu a 14.ª marca
entre os 65 atletas inscritos e já
disputou ontem a final com uma
excelente prestação, terminando
com o tempo 6,65 segundos.
Já os dois portugueses que
competiram nas eliminatórias de
3.000 metros, Isaac Nader e Samuel Barata, não passaram à final. No conjunto das três séries,
Barata termina a competição em
16.º e Nader em 22.º.

§boccia
Atleta do SC Braga convocada pela primeira vez

Joana Pereira estreia-se
na selecção nacional de boccia

+ recorde
A atleta Liliana Cá bateu
o recorde nacional do lançamento do disco, ao atingir a marca de 66,40 metros, durante as provas
de observação em Leiria.
Superou o anterior recorde
que estava na posse de
Teresa Machado (65,40 m)
desde 1998.
Liliana Cá é uma das atletas que já tem garantida
a presença nos Jogos
Olímpicos Tóquio2020.

FPA

A final do triplo salto disputa-se este domingo às 16:20 (hora de Lisboa)

Dirigente vimaranense vice-presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo

José Luís Ribeiro eleito delegado votante
no Congresso da União Ciclista Internacional
CICLISMO

| Miguel Machado |

Quatro atletas do SC Braga foram convocados para o 4.º estágio da Selecção Nacional de Boccia, que vai decorrer nos próximos dias 19 a 26 de
Março, no Luso. Para além dos habitualmente convocados José Carlos Macedo/Roberto Mateus e José Gonçalves/Paulo Correia, e de Domingos
Vieira/José Teixeira convocado no estágio anterior, esta convocatória
apresenta a novidade de ter as estreantes Joana Pereira/Andreia Venade
nos chamados à selecção naiconal.
Luis Marta, coordenador do Boccia do SC Braga mostra-se satisfeito com
esta notícia, que descreve como “mais um passo na preparação para Tóquio, e mais duas guerreiras a estarem presentes nos trabalhos da seleção
portuguesa às quais damos os parabéns, e desejamos a melhor sorte para esta auspiciosa estreia”, refere em nota de imprensa.

O vice-presidente da Federação
Portuguesa de Ciclismo José
Luís Ribeiro foi um dos 15 delegados eleitos com direito de voto na próxima escolha do presidente da União Ciclista Internacional (UCI), cujas eleições
estão marcadas para o mês de
Setembro, durante o congresso
que se realiza aquando do Campeonato do Mundo de Estrada.
O dirigente natural de Guimarães, ligado à modalidade há
mais de 30 anos e que foi presidente da Associação de Ciclismo
do Minho (AC Minho) durante
mais de uma década entre 2009
e 2020, foi ontem um dos delegados votantes escolhidos durante o Congresso da União Ciclista Internacional (UCI),
realizado por via eletrónica, devido à situação pandémica internacional.
Neste congresso anual da
União Europeia de Ciclismo de
destacar ainda para a eleição de

DR

José Luís Ribeiro foi presidente da Associação de Ciclismo do Minho durante 11 anos

Delmino Pereira como vice-presidente da União Europeia de
Ciclismo (UEC).
O presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo foi um dos
seis candidatos eleitos para
acompanhar o italiano Enrico
della Casa, novo presidente da
UEC, na direcção da entidade
que superintende ao ciclismo na
Europa. De assinalar que o diri-

gente português recolheu 38 votos, sendo o segundo candidato
mais votado. Apenas o dinamarquês Henrik Jess Jensen, com 39
votos, recolheu mais apoio do
que Delmino Pereira. Foram ainda eleitos o russo Alexander Gusyatnikov, o búlgaro Dragomir
Kouzov, a eslovaca Katarina Jabukowa e a bielorussa Natallia
Tsylinskaya.

12
correiodominho.pt
7 de Março 2021

1 de Setembro 2016 correiodominho.pt
21

Opinião
JOAQUIM DA SILVA GOMES Professor e Investigador

Opinião

Os jogos da sueca e da vermelhinha

O

presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis, referiu, há uma semana, que as lotarias instantâneas têm consequências
económicas e sociais nefastas e envolvem
muitas pessoas com mais dificuldades financeiras.
O vício que os portugueses revelam pelos jogos colocam o nosso país no topo
europeu e mundial daqueles que mais
apostam em jogos numa procura de dinheiro fácil.
No nosso país, esta é uma tradição bem
antiga e que está associada ao vício do jogo, seja com lotarias, ou com jogos de
sueca ou vermelhinha. Em várias décadas
do século XIX e XX, o vício dos jogos,
que existia na nossa região, em muitos casos acabavam de forma violenta, muitas
vezes mesmo fatal. Refiro-me, principalmente, ao jogo da sueca e da vermelhinha!
Na viragem para o século XX o vício era
tão elevado que muitos defendiam uma
intervenção forte do Governo, no sentido
de impedir esta desgraça social. Outros
consideravam quase impossível impedir
os jogos e a batota, defendendo antes que
os jogos deveriam ser regulamentados,
tributados e fiscalizados de forma pesada!
A inquietação, quanto ao vício dos jogos, que ocorria no nosso país, era de tal
forma elevada que em agosto de 1900
uma comissão de comerciantes e proprietários de Cascais enviou um ofício a Hintze Ribeiro, então Ministro do Reino, solicitando-lhe que autorizasse os jogos na
praia de Cascais, porque a sua proibição
seria fatal para o comércio e economia
dessa vila!
Em Guimarães houve outra preocupação, em consequência destes jogos. Neles
existiam permanentes conflitos e até batota, o que originava a intervenção das
autoridades administrativas. No dia 25 de
julho de 1900, o administrador do concelho de Guimarães, acompanhado por alguns guardas civis, entrou numa casa de
jogo em Vizela, provocando um grande
alarido popular. Aí apreendeu cerca de
100$000 réis que estavam em jogo!
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Em Braga, era nas tabernas que os
jogos decorriam em maior número,
envolvendo pessoas da mais miserável condição social e económica. São
inúmeros os relatos de jogos que
acabaram de forma violenta e que
ocorreram nas principais tabernas
de Braga. Contudo, um dos locais da
nossa região onde esses jogos ocorriam com maior frequência era na
estação ferroviária de Nine.
Em Braga, era nas tabernas que os jogos
decorriam em maior número, envolvendo
pessoas da mais miserável condição social e económica. São inúmeros os relatos
de jogos que acabaram de forma violenta
e que ocorreram nas principais tabernas
de Braga. Contudo, um dos locais da nossa região onde esses jogos ocorriam com
maior frequência era na estação ferroviária de Nine.
A estação ferroviária de Nine (ramal de
Braga) era muito frequentada por passageiros que utilizavam (e utilizam) o comboio para efetuarem as suas viagens para
os principais destinos da região, como
Braga, Barcelos, Viana do Castelo, Espanha, V. N. de Famalicão e Porto, não fosse o comboio o principal meio de transporte que então ligava estas localidades.
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O facto dos horários de então obrigarem
os passageiros a esperarem algumas horas
pela chegada de comboios, para outros
destinos, fazia com que alguns desses
passageiros ocupassem o tempo nas tascas existentes nas proximidades desta
muito movimentada estação ferroviária. E
nesses locais comiam, bebiam e… jogavam!
Foram várias as situações de conflitos
que ocorreram nas imediações da estação
ferroviária de Nine. Um exemplo ocorreu
na noite de domingo, dia 26 de maio de
1901, envolveu um jogo da sueca que terminou de forma dramática.
No final da noite desse domingo, numa
taberna de Nine, Guilherme Correia de
Faria, mais conhecido por “Gambeta”, da
freguesia do Louro (V. N. de Famalicão) e
João da Mota, marceneiro, da freguesia
de Couto de Cambeses (Barcelos) passaram muito tempo a jogar à sueca, acabando por se desentenderem nesse jogo!
A desordem provocada pelo jogo da
sueca permitiu enormes desavenças entre
os dois, resultando daí descomunais cenas
de pancadaria, às quais se juntaram outros
indivíduos que por ali vagueavam!
A desordem extravasou para o exterior
da taberna, passando para a estação ferroviária e daí para as agulhas do lado sul, ou
seja, na direção de Nine para V. N. de Famalicão. Ao conflito entre João da Mota e
o Gambeta juntaram-se vários indivíduos,
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resultando daí a morte do cidadão de
Couto de Cambeses, morto à facada pelo
Gambeta do Louro! Descontrolado, este
espetou cinco facadas no pescoço. De seguida, o Gambeta e outros seus amigos
arrastaram o corpo da vítima para junto
da estação, onde acabaram por abandonar
o corpo.
Chamadas as autoridades, o assassino
foi preso, não se mostrando nada arrependido daquilo que tinha feito, morte provocada por uma navalha que tinha espetado
no pescoço, até ao cabo, cortando a carótida a João da Mota!
A vítima mortal deste jogo da sueca, então rotulado como sendo um homem de
bem, deixou órfãos cinco filhos pequenos.
. Já o Gambeta, de apenas vinte anos, e
que gozava de má fama, não se mostrou
nada arrependido do crime que havia cometido!
Na época dizia-se com frequência que o
jogo dava cabo das pessoas e das fortunas. Chegava a perverter homens, mulheres, jovens e até crianças. Afirmava-se
ainda que de jogador a ladrão era um passo pequeno, e de ladrão a assassino outro
ainda menor.
Ora foi o que aconteceu junto à estação
ferroviária de Nine, com o desentendimento num jogo da sueca, que terminou
de forma fatal. Tal como muitos na época!
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Opinião
MANUEL BARROS Gestor Público

Escrita em dia

A pandemia, a transição digital e a nova gestão pública

E

ste é um tema muito vasto que exige
uma reflexão aprofundada, que não
vou esgotar nesta crónica, a que penso
dedicar mais algum espaço nos próximos tempos, por se tratar de um tema de grande interesse estratégico. Uma pandemia que nos confrontou com uma nova realidade para que a
sociedade, a economia e a Administração Pública não estavam preparados. Apesar dos
avanços da transição digital e do trabalho remoto, já ter alguma expressão no mercado nas
mais diversas dimensões da sociedade. Ainda
tem algumas resistências, e a sua prática não
tem uma expressão à altura das necessidades.
Tratando-se de um processo que vai precisar
de investimento humano, tecnológico e financeiro, para potenciar a sua eficiência, eficácia
e qualidade, com especial enfoque, no novo
paradigma de gestão pública. Com a pandemia, o home-office revelou-se a solução ideal
para evitar contactos entre pessoas, enquanto
as organizações se puderam manter em funcionamento. No entanto, os confinamentos,
que se sucederam provocaram constrangimentos nas operações, obrigando as organizações
públicas e privadas a procurar formas alternativas, para manter a sua atividade.
Efetivamente, em poucos dias ou semanas,
as organizações foram capazes de se adapta-

“O

lha a quarta!”, regurgita a senhora
directora-geral de
saúde. “Olha as estirpes mutantes, olha a imunidade que não
se sabe por quanto perdura”,
continua a estrela de superêxito
enfastiante de estação, daqueles
que se disputam por caricatura
e que palco têm em tosca romaria ou em festa de estudantada.
Recupero o paralelismo: Coelho alucinava além da troika,
Costa alucina além do vírus. E
Rio não é melhor, que tão próximos são que lembram par de
adolescentes de um só vício, de
um só cigarro – passa a ti, passa
a mim!
Bom, mas o Rio é o que a gente sabe, de seita infrequentável,
já o Costa e os da rosa são outra
loiça – arejados, progressistas,
cultos…
Reticências, que infinito é o
rol de qualidades, que os quadros do PS são obras-primas,
émulos de telas Da Vinci e Pi-

rem a vários níveis, desde a forma como gerem o seu negócio, até à forma como gerem os
seus recursos humanos e as suas instalações.
Os modelos organizacionais foram reinventados, na Administração pública nas organizações do setor social, e nas estratégias de negócio do setor empresarial. Uma constatação que
apesar de evidente, tem vindo a aprofundar
uma grande controvérsia em torno do processo
de desconfinamento, da gestão do programa
de Recuperação e Resiliência e, ultimamente,
sobre a forma de gestão e distribuição dos recursos financeiros da “Bazuca”, atribuída a
Portugal.
Um novo “Plano Marshall”, cabendo a Portugal mais de 45 mil milhões de euros. Uma
medida implementada pela União Europeia,
para fazer face à mais profunda crise, desde a
II Guerra Mundial. Uma crise que está, que está a impor os seus condicionalismos, e está a
servir de catalisador doe um novo modelo de
desenvolvimento, sustentado na digitalização
dos serviços públicos e de toda a sociedade,
onde ainda há muito fazer, ao nível da qualificação das pessoas, da organização social e da
infraestruturação tecnológica.
Uma transformação digital que já está em
curso, e que deverá ser vista, definitivamente,
como um processo de humanização da tecno-

casso, e se farinha bom moleiro
não faz, é porque o bago nacional é oco, é seco, é bichado.
Aqui-del-rei que que Portugal
entorpece e tresvaria, que a
obesidade recrudesce, que o
tempo de ecrã arruína os olhos,
que a economia naufraga, que
penoso será o futuro, por conta
de chagas na socialização, de
fracturas da confiança básica,
por fobias que acamparão para
sempre, por lacunas que persistirão nas aprendizagens, pelo
colapso do desporto. Chiça! Só
à força de palavrão uma criatura desinfecta a alma.
Tinha ponderado não voltar ao
vírus, mas a dona Graça tiroume do sério. Coisa que passaria,
se prosa do Luís Tadeu (DN
3/3) nos não agoniasse. Insurjome desde o começo contra o excesso de representação da pandemia nos órgãos de comunicação, contra a tónica na casuística catastrofista, contra a policialização repressiva, contra a

logia e como uma oportunidade, fundamental,
para reinventar o funcionamento e a organização do Estado. Os processos de produção e
prestação de serviços estão a ser, profundamente, redesenhados, através da aposta em novas tecnologias e com base no teletrabalho.
Levando o Diretor-geral da Cisco Portugal,
Miguel Almeida, a referir a este propósito que,
a pandemia de COVID 19 foi "o rastilho da
transição digital, e que há mudanças que vieram para ficar, como por exemplo o teletrabalho”, acelerando, no seu ponto de vista, o processo de digitalização do país. Este aumento
do teletrabalho induziu grandes mudanças nas
rotinas das pessoas que, de repente, se viram
durante meses em casa, com as vantagens e as
desvantagens, que essa mudança implica.
Tal como afirmou Miguel Almeida “houve
uma conjugação de fatores”, que permitiram
acelerar a transição digital. Depois desta pandemia, “acho que já nada vai ser igual, seja a
Administração Pública, seja no ambiente escolar, seja nas empresas, seja onde for”. Apontando mesmo para uma “liberalização daquilo
que é o local de trabalho”. Além do impacto
do digital que estamos todos a ver, que tem sido uma coisa incrível, tudo o que é soluções
de ‘cloud’, a que a gestão pública não poderá
ficar imune.

Já chega, não?

JOSÉ MANUEL CRUZ
Psicólogo

Ideias

multa, contra o chá de civismo
na via pública, contra o confinamento compulsivo, porque o
português seja bruto e irresponsável, porque seja um pirralho
mimado, carente de bom açoite
– ao arrepio do etiqueta, mas os
fins justificam o retrocesso –,
porque não sobreviva sem a tasca, o café, sem o fim-de-semana, o passeio na marginal, o sal-

Reforçando a competitividade económica e
desenvolvendo um clima favorável à inovação
e ao conhecimento, gerada denominada “tecnologia do intelecto”, capaz de dar resposta a
problemas cada vez mais complexos, que decorrem desta transformação tecnológica, social, cultural e política sem paralelo. Um passo
determinante, que está a ser protagonizado pelo André Aragão Azevedo, com base na implementação do Plano de Acão para a Transição
Digital, uma dinâmica focada em 12 medidas,
que visam projetar o país no mundo, através
da capacitação digital das pessoas, da transformação digital das empresas e da digitalização
do Estado.
Um contexto e uma racionalidade, que vão
determinar o novo modelo de gestão pública,
utilizando o potencial das tecnologias da informação e comunicação, como o motor da
metamorfose do edifício burocrático, mais
amigável para a economia e para os cidadãos.
Um novo paradigma que procura reabilitar a
Administração Pública e os funcionários públicos, colocando-os no centro da relação do
poder político-administrativo, para restaurar a
confiança nas instituições e nos seus actores e,
consequentemente, numa melhor democracia,
se o cidadão for assumido como o verdadeiro
foco da revolução digital.

tinho à praia. E o surf, meu
deus!! E como as boas maneiras
não lhe entram, a solução é fechar tudo, de areais a sintéticos
de ar livre, veículos que de
igual para igual emparceiram
na disseminação da peste com
as cafetarias, os restaurantes, os
dancings, os cabarets, os lupanares, sem esquecer o comércio
tradicional de lojas às moscas e
as feiras de ar livre.
A asneira é tanta que uma só
justificação me ocorre: sendo o
português de chapa irresponsável, cabeça-dura, caprichoso,
etc.; portugueses sendo o Sousa, o Costa, a Temido, a Freitas,
o Sales, e os que pelo mesmo
diapasão afinam; então, segundo Aristóteles, a chave do silogismo é de elementar clareza.
Afirma, o Luís Tadeu, que há
quem pague para que o vírus
transborde nas notícias. Quem?
É dos livros que o rumor e o pânico favorecem o dinheiro, o
governo, a luta pelo poder. É do

senso comum que, querendo,
pode um governo secar o canteiro em que a bestialidade progride. Assim quero pensar, pelo
menos.
Quem serve o vírus? Metralham-nos com o horror, aflorase que, cem anos para trás, o
covid-19 teria provocado igual
número de vítimas. Discordo,
da gripe espanhola morreu muito mais criança e jovem do que
de covid, sem que então como
agora houvesse remédio específico.
Tanto ele mata em Portugal!
Mas já viram que o rácio entre
os recuperados e os afectados
nos é muito favorável? Ele há
números para tudo: é o vírus
que ceifa, ou é a paupérrima situação em que encontra o grosso das vítimas mortais?
Com a burrice costuma vir a
desculpa atamancada, e o Costa
é plano inquinado, é plano inclinado em que deslizamos sem
travão.
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“O Alto Minho tem sido um
factor de competitividade”

Em apenas oito dias

Águas do Alto Minho reforça serviços
e atende mais de 13 mil clientes

VIANA DO CASTELO
| Redacção |

O Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo marcou
presença no Seminário sobre Infraestruturas, que aconteceu no
âmbito do Plano de Recuperação
e Resiliência (PRR) e que contou com a participação do Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, e da
Ministra da Coesão Territorial,
Ana Abrunhosa.
O edil vianense participou na
mesa redonda ‘Reforço da Coesão Territorial e da Competitividade Empresarial’, moderada
pelo Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado,
abordando o fecho da malha da
rede rodoviária nacional na ligação a áreas empresariais, portos
e ferrovia. O edil vianense referiu que medidas da Componente
7 – Infraestruturas no Programa
de Recuperação e Resiliência
vão ao encontro do plano para o
Alto Minho, que quer ser “mais
conectado e mais resiliente”. “O
Alto Minho tem vindo a ser um
fator de competitividade e de aumento das exportações nacionais”, declarou o autarca, insistindo na importância da valorização das infraestruturas transfronteiriças. “Nos últimos anos
temos sentido um reinvestimento das empresas instaladas e, por

FACEBOOK/LIGA PORTUGAL

José Maria Costa participou numa mesa redonda sobre coesão territorial

lll
“Nos últimos anos temos
sentido um reinvestimento
das empresas instaladas e,
por isso mesmo, temos de
lhes dar melhores
condições”.

José Maria Costa autarca de V. Castelo

isso mesmo, temos de lhes dar
melhores condições. Precisamos
de uma articulação entre os portos, as infraestruturas rodoviárias e ferroviárias”, frisou José
Maria Costa.
Recorde-se que o Programa
Nacional de Investimentos 2030
inclui a nova via projetada para
o Vale do Neiva e os acessos ao
Porto de Mar de Viana do Caste-

lo. O Programa tem como objetivo ser o instrumento de planeamento do próximo ciclo de investimentos
estratégicos
estruturantes de âmbito nacional, para fazer face às necessidades e desafios da próxima década e décadas vindouras, dando
assim prioridade a dois investimentos fundamentais para Viana
do Castelo.
Para o Sector da Rodovia no
Programa de Valorização das
Áreas Empresariais foi identificada a Construção do Acesso ao
Vale do Neiva à A28.
Para o Subsector MarítimoPortuário foi identificado o Porto de Viana do Castelo, estando
previstos investimentos de 90
milhões de euros para a reabilitação do molhe norte do porto.

“No quadro das medidas implementadas de melhoria do serviço de abastecimento de água e saneamento, agora com especial incidência no atendimento ao cliente, com total transparência, a Águas do Alto Minho, em
estreita coordenação com todos os seus accionistas, Grupo Águas de Portugal e os municípios de Arcos de Valdevez, Caminha, Paredes de Coura,
Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira, informou
em comunicado, o trabalho dos últimos dias:
“Foi implementado um sistema de apoio ao cliente reforçado, para o
atendimento por marcação, telefónico e online, no seu balcão digital e
aplicação myAQUA, para responder às dúvidas que sejam levantadas pelos seus clientes; O reforço do atendimento telefónico com mais 19 pessoas permitiu o atendimento de 5.594 clientes, em oito dias, desde 22 de
Fevereiro, traduzindo-se numa taxa de 94%; Também foi reforçado o
atendimento nas lojas, por marcação prévia, o que permitiu atender
3.821 clientes em apenas 8 dias; No que se refere ao atendimento do backoffice, balcão digital e redes sociais o reforço das equipas permitiu dar
resposta a 4.017 solicitações de clientes Conclui-se que, em apenas 8
dias, a AdAM respondeu, de forma robusta, às questões identificadas,
tendo no global garantido o contacto junto de 13.432 clientes.

Municípios Amigos da Juventude

Ponte da Barca participou
no primeiro encontro
Depois de no passado dia 3 de de março ser aprovada a candidatura à integração na Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude, o Município de Ponte da Barca participou hoje no I Encontro dos Municípios Amigos da Juventude. Para José Alfredo Oliveira, este encontro reveste-se de
uma vital importância para a partilha de estratégias que visam reforçar a
intervenção dos jovens. Em Ponte da Barca temos trabalhado para valorizar os direitos e a voz dos mais jovens , assim como criar condições e oportunidades para que participem ativamente no desenvolvimento de Ponte
da Barca. Por essa razão, o Município, em conjunto com o Conselho Municipal de Juventude, irá impulsionar ainda mais as medidas autárquicas
dirigidas aos jovens.
Para o autarca responsável pela juventude, um dos desafios passa também por aceitar o desafio lançado no Encontro Nacional e avançar com a
candidatura do Município de Ponte da Barca ao “Selo Município Amigo da
Juventude”.

Figueiredo - Braga
PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

JÚLIO FERREIRA LOPES

A Gerência participa a todos os seus clientes, fornecedores e amigos, o falecimento do SR. JÚLIO
FERREIRA LOPES, fundador desta empresa.
As Ezequias funebres serão celebradas no cemitério de Figueiredo, às 16 horas. Finda a qual irá para sepultar no cemitério local, em jazigo de família.
A gerência agradece de forma sentida todas as
manifestações de apoio na celebração da Vida que
se realizará e pela boa compreensão nas limitações
sociais impostas para a realização das cerimónias
fúnebres..
Braga, 7 de Março de 2021

www.bracarense-grupofunerario.pt" www.bracarense-grupofunerario.pt / Bracarense & Bracara Augusta
253 200 240 - 968 225 005/ 253 672 027 - 916 646 567

A Gerência

JÚLIO FERREIRA LOPES
(MOTO VEIGA)

Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família participam o falecimento do SR. JÚLIO
FERREIRA LOPES de 92 anos. As Ezequias funebres
serão celebradas no cemitério de Figueiredo, ás 16
horas. Finda a qual irá para sepultar no cemitério
local, em jazigo de família.
Antecipadamente a família agradece de forma
sentida todas as manifestações de apoio na celebração da Vida que se realizará e pela boa compreensão nas limitações sociais impostas para a realização
das cerimónias fúnebres.
Braga, 7 de Março de 2021
www.bracarense-grupofunerario.pt" www.bracarense-grupofunerario.pt / Bracarense & Bracara Augusta
253 200 240 - 968 225 005/ 253 672 027 - 916 646 567

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

VENDO
T1, T2, T3, T4 E MORADIAS

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

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

€ 35.000
Favor ligar ao 927 562 704

SINTONIZE 106.0 FM

Correio

do Minho.pt
Faça a sua assinatura
Nome

QUIOSQUE
DIZERES D’AGORA
Avenida da Liberdade
(junto à Praça de Táxis da Ponte de S. João)
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ANÚNCIO

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

TABACARIA
CENTRAL
Central de Camionagem
Braga

Morada
Localidade

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€

C. Postal

FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS
E-mail

Tlf./Tlm.

N.º Contribuinte
Junto envio o cheque n.º .................................................................................,

www.antenaminho.pt

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

sobre o Banco...................................................................................................

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

• Anual = 150€ • Semestral = 80€ • Trimestral = 50€

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!!

Para informações adicionais:

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

FREITAS COSTA & FILHOS, S.A.

ARRENDA-SE

Construção Civil e Obras Públicas

CASA
DE QUINTA
EM PEDRA

Na Rua do Cruzeiro - Lote F1 - BRAGA
Com um R/C em arcos de pedra. A precisar de obras.
Área de Implantação: 450m2 | Área de Terreno: 1.900m2.

275.000,00€
Para mais informações:
Tlf. 253 606 830 - Tlm. 919 991 083

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

PREÇO: 600,00 €
Nortinloc
Investimentos & Locação, Lda.
tlf. 253 606 830 - 919 991 083
E-mail: geral@nortinloc.pt
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SOBRE RODAS

ANUNCIE NAS
NOSSAS PÁGINAS

COMPRE NOS STANDS CM

ROLLS-ROYCE CULLINAN

O SUV MAIS EXCLUSIVO DO MUNDO
O Rolls-Royce Cullinan já é um modelo imponente quando
saído de fábrica. Mas o preparador Spofec atreveu-se
a pegar na versão Black Badge do SUV britânico (a mais
equipada e mais potente) para criar um novo ‘monstro’.
Se de origem, o Cullinan Black Badge já providencia 600 cv e 900 Nm provenientes do motor V12 6.75 biturbo, a nova criação da Spofec escalou para os 707 cv às
5400 rpm e 1060 Nm às 1800 rpm, graças a uma reprogramação do sistema de
ignição, do sistema de injecção e aumento da pressão do turbo. Estas mudanças
permitem projectar o SUV de 2,7 toneladas de 0 a 100 km/h em 4,6 segundos. A velocidade máxima é, no entanto, limitada electronicamente a 250 km/h. A acompanhar este substancial incremento de potência está um kit estético “alargado” que
torna o Cullinan mais agressivo. Para o efeito, o SUV cresceu 10 cm na dianteira,
12 mm na traseira, incorporou arcos das rodas Overdose, novas saias laterais, um
novo para-choques dianteiro e um lábio dianteiro funcional que se prolonga desde
as vias alargadas. No entanto, o maior destaque no exterior vai para as jantes forjadas de 24 polegadas e para a redução de 40 mm de altura ao solo.

DR

SUV de luxo preparado pela Spofec tem jantes de 24 polegadas

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

30
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Agenda
Palavras Cruzadas
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

21:04 Festival Da Canção 2021
00:57 O Segredo Dos Kennedy
02:38 O Massacre Americano
De Trump
03:31 Catástrofes Mortíferas
04:23 Televendas
06:09 Todas as Palavras ...
06:32 Programação infantil
07:33 Desafio Ficoemcasa
07:43 Radar Xs T.3...
08:00 Bom Dia Portugal
10:30 Eucaristia Dominical
11:31 Céus Ancestrais
12:33 Sem Fronteiras
12:59 Jornal da Tarde
14:23 Faz Faísca
15:28 Hoje é Domingo!
19:59 Telejornal
21:24 The Voice Kids
23:42 The Voice Kids

23:58
02:09
02:58
08:00
09:15
12:33
15:05
15:32
16:00
18:29
20:20
20:32
21:30
21:48
22:08
22:56
23:46

Viúva Rica, Solteira não Fica
Gigantes
Euronews
Programação infantil
Campeonatos da Europa
Em Pista Coberta 2021
Programação infantil
Caminhos
70x7
Campeonatos da Europa
Em Pista Coberta 2021
Basquetebol
Fc Porto X Sporting
Cuidado com a Língua!
Chegou a Felicidade
Jornal 2
Página 2
Charité
Com(1) - Concerto
A Febre Ferrante

SIC

TVI

00:00 Terra Nossa
- António Zambujo
01:25 Miami Vice
03:50 Televendas
05:30 Camilo, o Presidente
06:15 Programação infantil
09:00 Olhá Sic!
12:00 Vida Selvagem
13:00 Primeiro Jornal
14:15 Fama Show
15:00 Domingão
20:00 Jornal da Noite
21:30 Isto é Gozar Com Quem
Trabalha - 3ª Dose...
22:15 A Máscara - Parte 2

21:45 Big Brother
- Duplo Impacto - Gala
01:40 Gti
02:00 Mil e uma Maneiras
De Bater as Botas
03:48 Doce Tentação
04:15 Tv Shop
05:45 Os Batanetes
06:00 George, o Curioso
06:30 Todos Iguais
07:00 Vigarista à Vista
09:00 Diário da Manhã
10:00 Querido, Mudei a Casa!
11:00 Missa - Parque das Nações
12:30 Somos Portugal
13:00 Jornal da Uma
14:00 Somos Portugal
19:57 Jornal das 8
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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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 - sargaços; digam. 2 - mapas; pesar.
3 - propagar; acatam. 4 - margem; comilão. 5 - avistar.
6 - casamentos. 7 - conferir. 8 - ligeiro; fartar. 9 - cortem;
abrilhanta. 10 - contanto; anos. 11 - corrigir; dera.
VERTICAIS: 1 - cessa; chochos. 2 - pulsa; trafica. 3 - bandos; aldeola. 4 - pear; vilória. 5 - curados. 6 - alegres.
7 - demoras. 8 - abanos; diafa. 9 - competir; cachaça.
10 - estádios; rasgar. 11 - residir; ardência.

Sudoku
4

8
7

labhilariolima@mail.telepac.pt

9

FARMÁCIAS

1

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

Rua José Alves Leite, 36

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
OLIVEIRA T. 253 802 420

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
SÃO MIGUEL T. 253 481 429

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

Rua José Falcão ,53

Rua Dr. Abílio Torres, 442

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

3

FAFE
QUINCHÃES T. 253 498 063

ARCOS DE VALDEVEZ
FÁTIMA T. 258 514 104

PONTE DE LIMA
CERQUEIRA T. 258 944 046

8

Rua das Cavadas, 48

Praça Dom Manuel I, 75

RR. Cardeal Saraiva, 10-18

VILA NOVA DE FAMALICÃO
GAVIÃO T. 252 317 301

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
CENTRAL T. 258 822 527

Av. Eng. Pinheiro Braga, 72

Praça Conselheiro Silva Torres

R. Manuel Espregueira 120

GUIMARÃES
VITÓRIA T. 253 517 180

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 94

BRAGA
NUNO BARROS T. 253 623 708
Calçada Real, 4-6

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

PÓVOA DE LANHOSO
MILÉNIO T. 253 635 800
Ponte de Pereiros, 60

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

Guimarães Shopping-loja 101/2

Rua de Galvão s/n

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
SÃO PEDRO T. 251 648 094

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Bairro São Pedro Lote 18

2

5

1

7

6
4

6
5

8

4

2
3

2

9

8

1
6

1

Rua Queirós Ribeiro, 23-25
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PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - algas; falem. 2 - cartas; luto. 3 - atear; catar. 4 - beiral; rapa.
5 - deparar. 6 - vodas. 7 - revisar. 8 - agil; saciar. 9 - calem; doura. 10 - atal; barbas. 11 - sarar;
soara.
Verticais: 1 - acaba; racas. 2 - late; regata. 3 - greis; vilar. 4 - atar; vilela. 5 - sarados. 6 - ledas.
7 - paradas. 8 - alaras; coro. 9 - lutar; siuba. 10 - etapas; arar. 11 - morar; brasa.
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BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

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

964 131 762

Insólitos

Idoso apaga velas
com viseira

253
916
966
936
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253
233
233
233

Barker

Holly Barker está com
saudades da praia.
Na sua conta do
Instagram, Holly
partilha a ‘memória’
dos tempos sem
pandemia.

NOVIDADE
3 lindas acompanhantes
Simpáticas e carinhosas
Atendem 24 horas
Espaço com marquesa.

916 241 690

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

A pandemia trouxe novos hábitos a todo
o Mundo, o uso de protecções faciais é um
deles e há já quem se esqueça que as está
a utilizar.
Este é o momento em que um homem de
100 anos não consegue apagar as velas do
bolo de aniversário ... tudo porque se
esqueceu que estava a usar uma viseira para
protegê-lo contra a transmissão da Covid-19.

HOLLY

253
602
602
602

JOGOS

Cartas perdidas
devolvidas 70 anos depois

Um coleccionador da Pensilvânia encontrou
a família de um homem cujas cartas, escritas
durante a Guerra da Coreia, andaram
perdidas.
Rodney Shupe comprou mais de 100 cartas
num leilão, no final de 2020, e agora
devolveu-as à família de Vincent Koenig,
falecido em 2004.

Segunda 01/03/21

Sorteio 09/2021

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

Terça 02/03/21

Sorteio 18/2021

2 19 24 26 49
*6 *7
Quarta 03/03/21

Sorteio 18/2021

3 4 21 24 44
+10
Quinta 04/03/21

Sorteio 09/2021

57 680
015
3.º Prémio 76 526
4.º Prémio 40 897
Terminação 0
Série sorteada 3.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 70

Sexta 5/03/21

Sorteio 19/2021

4 5 39 46 48
*7 *10

Sorteio 10/2021

LMW 23187
Sábado 06/03/21

Sorteio 19/2021

10 18 20 29 48
+6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abate de árvores
na Unidade de Saúde
Santo António

Turismo do Porto e Norte de Portugal

Criado roteiro inspirado na vida
e obra de mulheres marcantes

Dezenas de mulheres que marcaram a Região Norte pelo seu legado cívico, cultural ou social estão na génese de roteiros criados pelo Turismo do Porto e Norte por localidades, monumentos, museus ou património que de uma qualquer forma se identificam com essas
inspiradoras figuras femininas.
A ideia surge para assinalar o Dia Internacional da Mulher e é também uma forma de homenagear todas as mulheres, levando os turistas a conhecer a vida e obra de mulheres que
marcaram uma época e/ou tiveram um papel relevante na sociedade.
Nestes roteiros, que contaram com a colaboração de Joel Cleto, um dos maiores conhecedores da história da região, constam nomes como Agustina Bessa Luís, Antónia Ferreira (Ferrerinha), Maria da Fonte, Carmen Miranda, D. Teresa, Carolinha Michaelis, Ilse Losa ou Sophia de Mello Breyner, entre muitas outras.
O roteiro, que estará disponível nas redes sociais, designadamente nas contas de facebook
e instagram do Turismo do Porto e Norte, a partir precisamente de amanhã, identifica as
personalidades ou os grupos sectoriais com ligações fortes aos quatro subdestinos – Porto,
Trás-os-Montes, Minho e Alto Douro -, em áreas tão distintas como a literatura, a economia, a indústria têxtil, a música, ou que se distinguiram numa determinada época, ou protagonizaram algum acontecimento que se perpetua no tempo.
Assim, em torno de uma figura tão simbólica como a ‘Ferreirinha’, a sugestão do roteiro elaborado pelo Turismo do Porto e Norte passa por conhecer a retumbante paisagem de vinhedos do Alto Douro Vinhateiro Património Mundial da Humanidade. No Minho, ‘Maria da
Fonte’ celebrizou-se por estar na origem da Patuleia e em seu nome foi erigida a estátua da
Fonte da Arcada. Por Trás-os-Montes, a figura mítica da ‘Vénus de Vidago’ está exposta no
Museu de Chaves e é a prova da romanização da região.

Guimarães

Programa Húmus com iniciativas online
A promoção dos hábitos de leitura é um dos objectivos presentes
no Festival Húmus, em Guimarães, que este ano decorre com iniciativas em formato online, procedendo neste tempo de pandemia ao incentivo da leitura nos jovens, através de acções transmitidas pelo Facebook da Biblioteca Municipal Raul Brandão, até 12
de Março.
Na fachada da Biblioteca Municipal é possível apreciar a instalação artística ‘Ouves o grito? Ouves?’, através da intervenção de
quatro artistas plásticos com base nas obras de Raul Brandão:
‘Pescadores’, ‘Húmus’, ‘Memórias’ e ‘As Ilhas Desconhecidas’. Estas
intervenções foram realizadas por Patrícia Oliveira, Engrácia Cardoso, Rafael Oliveira e Vasco Carneiro.
Hoje assinala-se o 29º aniversário da Biblioteca Municipal.

O Município de Barcelos, no âmbito
do estudo de avaliação fitossanitário e da estabilidade biomecânica
para 308 árvores na cidade de Barcelos, vai proceder ao abate de duas
árvores localizadas na Unidade de
Saúde Santo António, em Barcelos.
Em virtude das mesmas se encontrarem num local muito próximo da
via de trânsito, a Rua Dr. José Júlio
Vieira estará encerrada durante os
trabalhos de abate,no próximo dia
10 de Março, para uma maior segurança e facilidade na recolha dos resíduos lenhosos, entre as 6 e as 16
horas.

Braga

Jovem que jogava
no Rendufe faleceu

O Futebol Distrital, da Associação de
Futebol de Braga, está de luto, com
a morte de um jovem de 28 anos.
O futebolista amador, José Pedro,
alinhava no Rendufe e já tinha
defendido as cores do Gerês
e também do Palmeiras.

Guimarães

Homem morre em
acidente de tractor

Um homem de 65 anos faleceu
ontem em Candoso S. Tiago,
Guimarães. A vítima manobrava
uma máquina agrícola.
No local estiveram os Bombeiros
Voluntários de Guimarães e
também uma VMER com onze
elementos e quatro viaturas, mas
não foi possível salvar o indíviduo.

Guarda Nacional Republicana

Actividade operacional semanal
A Guarda Nacional Republicana, para além da sua actividade operacional diária, levou a efeito um conjunto de operações, em todo o
território nacional, entre os dias 26 de Fevereiro a 4 de Março, que
visaram, não só, a prevenção e o combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária, como também a fiscalização de diversas matérias de âmbito contraordenacional, registando-se os seguintes dados operacionais:
1. Detenções: 283 detidos em flagrante delito, destacando-se:
108 por condução sem habilitação legal; 51 por condução sob o
efeito do álcool; 36 por tráfico de estupefacientes; 14 por furto e
roubo; 11 por posse ilegal de armas e arma proibida.
2. Apreensões: 2 888 doses de cocaína; 1 231 doses de heroína; 750
doses de haxixe; 109 doses de folhas de canábis; 99 selos de LSD; 40
doses de MDMA; 14 armas brancas ou proibidas; Oito armas de fogo; 21 veículos; 3 955 euros em numerário.
3. Trânsito: Fiscalização: 9 680 infrações detectadas, destacando-se:
2 831 excessos de velocidade; 649 por falta de inspeção periódica
obrigatória; 579 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução; 471 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança
e/ou sistema de retenção para crianças; 399 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização; 393 relacionadas
com tacógrafos; 335 por falta de seguro de responsabilidade civil;
182 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei.
Publicidade

