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A edição de hoje do 'CM'
inclui um suplemento
informativo da
Associação Comercial
de Braga.
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Dia Internacional da Mulher

Mulheres do Regimento de Cavalaria n.º6
destacam “igualdade de oportunidades”

AO TODO, as mulheres representam 14 por cento do efectivo do Regimento de Cavalaria n.º 6, a unidade do Exército Português
sediada em Braga. Todas elogiam o “espírito de camaradagem” que ali se vive e salientam a “escola de valores”.
lll
“Hoje em dia todos são
bem-vindos ao Exército,
sejam homens ou mulheres.
As mulheres não se devem
sentir inibidas porque são
igualmente capazes”.

DIA DA MULHER

| Marta Amaral Caldeira |

“É no espírito de luta e na força
do seu instinto que reside o verdadeiro poder de uma mulher”.
Seja por “desafio”, “superação”
ou simplesmente por “aventura”, são muitas as mulheres que
optam por seguir uma carreira
militar como um objectivo de
realização pessoal e/ou profissional. No Regimento de Cavalaria n.º 6 (RC6), as mulheres representam actualmente 14 por
cento do efectivo e onde a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres é levada muito
a sério.
Joana Delgado tem 28 anos e é
segundo-sargento no RC6. Trabalha na Secção de Operações,
Informações e Segurança. Natural de Vieira do Minho, licenciou-se em Ciências da Comunicação na Universidade do
Minho e inspirada pela irmã que
esteve Exército pelo pai que foi
PSP, aos 22 anos, mal acabou os
estudos superiores, decidiu candidatar-se a um posto na Força
Aérea na área do Marketing e
Comunicação.
Não conseguiu mas também
não desistiu. Já em 2015, ingressa no Exército Português no curso de formação de sargentos, na
Escola de Sargentos do Exército
nas Caldas da Rainha e foi colocada no Regimento de Infantaria
n.º13, em Vila Real, onde inicialmente ficou alocada à secção
de informática, mas logo assumiu funções no terreno, enquanto comandante da equipa de
transmissões, sendo instrutora
do curso de condutor de viatura
‘Pandur’. Foi precisamente nessas funções que teria um acidente, durante o reconhecimento do
percurso, em Janeiro de 2007.
“Estava acompanhada por dois
camaradas, que também sofreram fracturas no acidente, mas
eu tive uma lesão vertebro-medular, nível 1, que me provocou

Segundo-sargento Joana Delgado
Sargento Auxiliar da Secção de
Operações, Informações e Segurança

ROSA SANTOS

Joana Delgado é segundo-sargento e trabalha na Secção de Operações, Informações e Segurança

lll
“No meu caso sou civil em
casa de militares e temos
que cumprir todas as regras
e até fazer a formatura, mas
eu gosto muito de estar cá,
é a minha segunda casa”.
Sameiro Silva
Assistente técnica do Quadro
Permanente Civil do Exército
sequelas ao nível da mobilidade”, contou, recordando que foi
um longo processo de recuperação, mas apesar de tudo, Joana
só pensava numa coisa: regressar ao Exército. “Os acidentes
acontecem todos os dias e temos
que encarar a vida com espírito
de resiliência. Eu só pensava em
regressar ao activo porque a minha ideia nunca foi desistir, isso
não”, confessou.
Regressou em 2018 na categoria de sargento auxiliar na secretaria do regimento de Vila Real e
nesse mesmo ano seria transferida para o RC6, por ser a sua área
de preferência, permitindo-lhe
estar mais perto da família também. Diz-se “realizada” no RC6,
onde assume funções na Secção

ROSA SANTOS

A assistente técnica Sameiro Silva é uma das civis que há 22 anos tem funções no RC6

de Operações, Informações e Segurança. “Gosto muito de trabalhar nesta área que é responsável
pelas comunicações do regimento com entidades externas e pela
coordenação do apoio à população civil. No fundo é uma área
que vai de encontro também à
minha formação académica”.
“Hoje em dia todos são bem-vindos ao Exército, sejam ho-

mens ou mulheres. As mulheres
não se devem sentir inibidas
porque são igualmente capazes.
Apesar de existir um grande número de homens cá dentro, este
não é um mundo de homens,
pois há igualdade de oportunidades para todos. Penso que aqui
os jovens em geral, independentemente do sexo, têm a possibilidade de ter um grande cresci-

mento pessoal, sobretudo assente em valores de união, camaradagem e espírito de sacrifício valores que mais tarde se reflectem nas suas atitudes”.
Feliz e realizada com o trabalho de assistente técnica, onde
trata dos vencimentos do pessoal, Sameiro Silva, 58 anos,
pertence ao Quadro Permanente
Civil do Exército. É filha de
guarda, mas foi a procura por
uma “vida melhor” que a conduziu até ao RC6, onde está há 22
anos e sente ser também a sua
casa.
“Queria independência e comecei a trabalhar aos 17 anos
em escritórios na cidade de Braga, dando apoio na área administrativa, mas depois acabei por
ingressar num concurso público
promovido pela DREN e acabei
por ser contratada para auxiliar e
trabalhei em escolas, até que
vim aqui para o RC6, onde me
estabeleci e onde quero permanecer até à reforma, que já não
vai ser na idade que esperava,
mas estar aqui é, na verdade, um
gosto”, confessou.
Apesar de civil em casa de militares, Sameiro Silva diz que
aprecia “as regras, a organização
e hierarquia” e diz viver uma vida “especial”. “Somos civis cá
dentro, mas temos que cumprir
todas as regras, até fazer a formatura e se quisermos temos inclusivamente liberdade para fazer prática desportiva cá dentro
também, por exemplo. Eu gosto
muito de estar cá, é verdadeiramente a minha segunda casa”.
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“Tenho muito orgulho
em ser uma mulher e militar”

+ mais

CATARINA SILVA garante “orgulho” nas funções que cumpre e a missão na República Centro Africana
foi “o ponto alto”. Entusiasmo partilhado pela única oficial do RC6, Cláudia Mendes, que gere o orçamento.
DIA DA MULHER

| Marta Amaral Caldeira |

Aos 23 anos, a vimaranense Catarina Silva orgulha-se de ser
uma das praças do Regimento de
Cavalaria n.º 6 (RC6). Entrou
para o Exército aos 17 anos, partilhando o mesmo gosto e aptidão com o irmão, que hoje é sargento no Regimento de Transmissões do Porto. Decidiu abraçar a carreira militar à medida
que prosseguia os estudos superiores em Arquitectura, através
do Estatuto Trabalhador-Estudante. É uma mulher resoluta e
focada em si e no mundo. “Tenho muito orgulho em ser mulher, em ser militar e fazer aquilo
que faço”.
Catarina Silva é uma das operacionais que está no terreno.
Depois da recruta foi colocada
no RC6, mas confessa que não
se trata apenas de sorte porque a
nota final é que conta.
“É necessário empenhamento”,
disse. Está colocada no Esquadrão de Reconhecimento, onde
desempenha a função de ‘apontador’ de viatura ‘Pandur’. “No
fundo a nossa função é fazer o
reconhecimento do terreno/itinerário, onde quer que ele seja, e
conduzirmos uma Viatura Blindada de Rodas 8x8 Pandur RWS
- Remote Weapon Station - ou
seja esta viatura tem uma unidade de tiro exterior, com controlo
remoto. Tudo é gerido a partir do
interior por via de um monitor”.
“O ponto alto da minha carreira de militar foi o tempo que
passei em missão na República
Centro Africana. Foram seis meses e vimos de tudo, mas a nossa
tarefa principal era garantir a segurança aos locais dos ataques
perpetrados pelos diferentes grupos armados. Foi muito exigente, mas aprendi muito, sobretudo
sobre auto-controlo e a valorizar
o que é realmente importante”.
Ainda a decidir o futuro entre a
continuidade dos estudos superiores e a Academia Militar, a
praça destaca a ‘escola de valores’ que é o RC6 e o Exército e

ROSA SANTOS

Entusiasta da carreira militar, a primeiro-cabo Catarina Silva é apontadora de viaturas Pandur RSW - Remote Weapon Station

ROSA SANTOS

A tenente Cláudia Mendes é a única mulher oficial no RC6, responsável pela gestão das contas da casa

lll
“Tenho muito orgulho em
ser mulher, em ser militar e
fazer aquilo que faço. (...).
O ponto alto da minha
carreira de militar foi a
missão na República Centro
Africana em que tínhamos
que garantir a segurança”.
Primeira-Cabo Catarina Silva
Apontadora de viatura Pandur 8x8 RWS
deixa aconselha os jovens a ter
esta experiência.
Feliz com a carreira militar está também Cláudia Mendes, que

aos 29 anos, chefia, neste momento, a Sub-secção Financeira
e Logística do RC6. Foi depois
da licenciatura em ‘Gestão’ no
Instituto Politécnico de Viana do
Castelo que apostou numa carreira militar, tendo concorrido a
um concurso de formação de
oficiais em 2015. “Inscrevi-me,
fiz as provas e realizei a recruta
em Mafra, bem longe do seio familiar, mas todo o esforço valeu
a pena e ainda hoje mantenho as
amizades”, frisou, recordando o
momento em que teve que disparar uma arma, considerando-a
“uma grande responsabilidade”.
Entrou para a especialidade
de‘Administração e Finanças’ e

lll
“O balanço que faço desde
que ingressei na carreira
militar é muito positivo.
Aprecio a organização que
aqui se vive e quem quiser
vir, seja homem ou mulher,
que aceite o desafio porque
não se vai arrepender”.
Tenente Cláudia Mendes
Chefe da Subsecção Financeira do RC6
passou a tomar conta das contas
todas. Esteve três anos e meio a
prestar serviço em Tancos, no
Regimento de Engenharia n.º1,

O coronel Miguel Freire,
comandante do RC6,
garante que a questão
da “igualdade de oportunidades” entre homens e
mulheres é valiosa para a
unidade. “No ano passado
até chegámos a submeter
uma candidatura à
primeira edição do Prémio
Defesa Nacional e
Igualdade, promovido
pelo Ministério da Defesa
Nacional”, lembrou.
“Acreditamos que a
condição física,
proficiência técnica e
desembaraço táctico pilares da tríade do
soldado - não têm género”.
Neste momento, 14%
do efectivo do RC6 são
mulheres, distribuídas
pelas seguintes categorias:
uma oficial, quatro
sargentos, 28 praças
e 10 funcionárias civis.
Nos últimos três anos tem
crescido o número de
praças, mas quase todas,
estejam à secretária ou no
terreno, já participaram
em missões especiais.
até que conseguiu vir para Braga, a sua área de preferência, estando colocada no RC6.
“O balanço que faço desde que
ingressei na carreira militar é
muito positivo, apesar de as minhas funções assentarem nesta
vertente da gestão de receitas e
despesas, mas sou obrigada a fazer serviço também, desde as
formaturas às rondas de 24 horas. Na verdade aprecio a organização que aqui se vive e a
grande diferença em relação ao
mundo lá fora é mesmo a camaradagem”, sublinha Cláudia
Mendes.
Considera as mulheres diferentes dos homens, mas indica que
enquanto militares, todos conseguem arranjar maneira de atingir
os objectivos a que se propuseram. “Na minha opinião, toda a
gente devia passar por aqui, pela
aprendizagem que se tem. Quem
quiser vir, seja homem ou mulher, que aceite o desafio porque
não se vai arrepender”.
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Dia Internacional da Mulher

Mulheres estão em maioria na
A PROPÓSITO DO DIA DA MULHER, que hoje se assinala,
o Correio do Minho foi ouvir o testemunho de quatro
mulheres que ocupam lugares de chefia no Hospital de Braga.
Nas quatro conversas, destacam-se duas ideias comuns:
nenhuma delas alguma vez se sentiu discriminada pelo
género, mas todas admitem que ter uma boa retaguarda
familiar é essencial para assumir cargos de maior
responsabilidade.
DIA INTERNACIONAL DA MULHER
| Marlene Cerqueira |

No Hospital de Braga trabalham actualmente 3277 pessoas. São 740 homens e
2537 mulheres, o que demonstra que a
prestação de cuidados de saúde ainda é
uma área maioritariamente feminina.
No Hospital de Braga a questão do género não tem relevância em termos de remunerações ou progressões na carreira,
como aliás deveria ser em todas as instituições e empresas, públicas ou privadas.
É ponto assente que tal ainda não acontece na sociedade portuguesa, mas ficam os
bons exemplos para servir de orientação
às situações de discriminação baseada no
género que ainda persistem em alguns
sectores.
Na conversa com quatro mulheres que
chefiam os departamentos ou serviços do
Hospital de Braga, todas confessam que
nunca sentiram que o facto de ser mulher
fosse impedimento para o que quer que
seja. Vincam que a questão do género é
indiferentes prevalecendo a competência
profissional.
Porém, as quatro acabam por confessar
que o apoio da retaguarda familiar, sobretudo dos maridos, na partilha das tarefas
domésticas e no cuidar dos filhos, é essencial para assumir funções de responsabilidade num serviço ou departamento.
“A questão do género nunca teve qualquer influência na minha vida profissional”, garante Maria José Campinho, enfermeira gestora da Medicina Interna, que
coordena três alas de internamento hospitalar, gerido uma equipa de 106 pessoas,
entre enfermeiros e assistentes operacionais.
A enfermeira assume que o apoio do
marido em casa é fundamental para que
consiga desempenhar todos os papéis que
assume. “Eu tenho de dizer isto, e como
eu muitas mulheres que ocupam cargos
de maior relevância: se não fosse o meu
marido, eu não conseguiria ter este cargo
de responsabilidade. (...) Sem esse meu
pilar, eu não daria conta de tudo”, confessa, realçando que além de enfermeira

coordenadora também é mãe de dois meninos, esposa, filha e cuidadora dos pais
idosos. “Consigo dar conta de tudo porque tenho um companheiro de vida que é
um herói”, diz Maria José Campinho,
Realça também que a enfermagem ainda
é uma área onde as mulheres estão em
maioria. “Ultimamente até estão a aparecer mais homens na enfermagem, mas esta continua a ser uma área predominantemente feminina”, nota, realçando contudo
que o género não interfere na gestão que
tem de fazer do serviço.
Maria José Campinho admite, porém,
que o facto de a mulher poder ser mãe
acaba por ter inerente uma característica
que a torna mais cautelosa nas acções: “É
algo inerente à função fisiológica de ser
mãe, de proteger a vida que gera dentro
dentro de si. Acaba por ser uma vantagem
da mulher”.
Também Catarina Rebelo assume a importância da retaguarda familiar para ter
disponibilidade para assumir um cargo de
coordenação e chefia.
Catarina Rebelo é técnica coordenadora
da Patologia Clínica, ou seja, é responsável pela gestão dos técnicos superiores de
diagnóstico e terapêutica.
“Desde o momento em que assumi algumas funções de coordenação e chefia
nunca me senti prejudicada por ser mulher, mas isso também porque eu tenho
uma retaguarda familiar muito boa”, confessa, partilhando: “O meu marido colabora muito na vida familiar e depois tenho uma família que percebe perfeitamente que a maioria das vezes quem está
com os filhos é o pai e que isso é normal,
porque é o pai que pode estar”, realça.
Catarina Rebelo nota que a área dos cuidados de saúde sempre foi muito associada às mulheres e que, no seu caso pessoal
nunca sentiu qualquer discriminação, a
nível profissional, por ser mulher.
Considera que as mulheres “por natureza são mais resilientes”, estão “mais habituadas a arranjar soluções, são mais criativas na procura dessas soluções” e
também são “um bocadinho melhor gestoras quando os recursos são escassos”.

Enfermeira Maria José Campinho coordena enfermeiros e assistentes operacionais na Medicina Interna

ROSA SANTOS

Catarina Rebelo coordena a Patologia Clínica no Hospital de Braga
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Dia Internacional da Mulher

prestação de cuidados de saúde

ROSA SANTOS

Médica Almerinda Pereira é directora do Serviço de Pediatria e Neonatologia

ROSA SANTOS

No Hospital de Braga, a equipa de técnicos de diagnóstico e terapêutica “até tem
bastantes homens, ao contrário do que é
habitual noutros hospitais”, mas garante
que nunca se sentiu “menos respeitada”
pro ser mulher.
“A questão do género nunca teve qualquer influência na minha vida. Mas sinto
que na sociedade em geral ainda há um
longo caminho a percorrer para haver
equilíbrio entre homens e mulheres”, confessa, lembrando que “progredimos muito
nos últimos 60 ou 50 anos, mas ainda estamos longe do equilíbrio”. E não é pelo
facto de nunca ter sentido discriminação
em função do género que Catarina Rebelo
não se preocupa com estas questões: “Em
casa, tento passar aos meus filhos, a ele e
a ela, a importância de se caminhar para
esse equilíbrio”.
Os homens assumem cada vez mais a
parentalidade, uma constatação feita por
Almerinda Pereira, directora do Serviço
de Pediatria e Neonatologia do Hospital
de Braga. “A parentalidade, hoje em dia,
é cada vez muito mais partilhada”, sustenta a médica que diariamente testemunha o acompanhamento que pais e mães
prestam às crianças que necessitam de
cuidados hospitalares.
Devido à situação pandémica, apenas
um dos progenitores pode agora acompanhar uma criança internada, embora possam trocar após a realização de teste ras-

lll
“Na minha área de intervenção, que
são os recém-nascidos, tem-se
notado que ao longo dos anos a
participação dos pais e o empenho
dos pais é igual ao das mães. Tem
havido grandes mudanças”, salienta
Almerinda Pereira, apontando que as
mudanças na legislação também
têm contribuído para essa situação.
treio à Covid-19. Portanto, a criança está
sempre acompanhada e “percebo que é
idêntico o número de pais e de mães que
acompanham crianças”, nota.
Almerinda Pereira nega que o género tenha qualquer interferência na forma como
desempenha as suas funções ou na progressão da carreira. “Ao longo da minha
carreira, nunca senti que o facto de ser
mulher fosse impeditivo para qualquer
coisa. Há bons pediatras homens e boas
pediatras mulheres, como há bons directores de serviço homens e boas directoras
de serviço mulheres”, sublinha.
A médica conta que no seu caso concreto sempre teve “muito apoio familiar”, essencial para coordenar a vida pessoal e
profissional. “Sempre tive o apoio dos
meus pais, dos meus sogros e do meu marido que também é médico, é cirugião”,

ROSA SANTOS

Elsa Pereira coordena a área de Limpeza Hospitalar e Resíduos

confessa, revelando que esse apoio foi
fundamental para acompanhar o crescimento dos filhos.
Onde as mulheres ainda estão em larga
maioria é na área de limpezas. Elsa Pereira, coordenadora da limpeza hospitalar e
resíduos, gere uma equipa constituída por
103 mulheres e 13 homens. “Os homens
ainda não aceitam bem trabalhar na área
das limpezas. Não consigo, por exemplo,
ter homens para higienizar casas de banho. Percebo que eles não se sentem à
vontade a realizar essa tarefa. Já tentei,
mas não consigo captar homens para esas
funções de limpeza”, partilha.

Gerindo tantas mulheres, assume que o
segredo para um bom ambiente de trabalho é “saber ouvi-las e não passar a mensagem do que ouvi”.
Da mesma forma que sente que tem uma
chefia que sempre precisa a ajuda, Elsa
Pereira faz o mesmo no seu departamento: “Eu sou mãe e também sei perfeitamente a dificuldade que é conciliar a vida
pessoal e a profissional. Por isso, sempre
me pedem alguma coisa, desde que não
prejudique nenhum colega, eu tento dar
esse apoio”. Confessa também que o facto de ter uma boa retaguarda familiar “é
fundamental”.
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Lista B ao Conselho Geral apoia
recandidatura do actual reitor
DUAS LISTAS de docentes e investigadores da Universidade do Minho concorrem às eleições
para o Conselho Geral. Lista B defende continuidade do reitor Rui Vieira de Castro.
UNIVERSIDADE DO MINHO
| José Paulo Silva |

Liderada por Luís Amaral e tendo como mandatário Nuno Sousa, a lista ‘Afirmar a Universidade, Valorizar as Pessoas, Ganhar
o Futuro!’, uma das duas candidatas às eleições de 17 de Março
para o Conselho Geral da Universidade, em representação do
pessoal docente e investigador,
apoia explicitamente a recandidadura do actual reitor, Rui Vieira de Castro, a um novo mandato.
“Este movimento de subscritores desta lista ao Conselho Geral
acredita que o professor Rui
Vieira de Castro é a pessoa certa
para liderar este projecto”, afirma o mandatário da lista B, cujo
programa reconhece “os avanços conseguidos na afirmação da
Universidade do Minho no panorama do ensino superior e da
investigação em Portugal”.
Os candidatos e subscritores da
lista dão nota também dos “esforços feitos no sentido da internacionalização, reflectidos no
alargamento das parcerias de
cooperação internacional e no
número de estudantes estrangeiros que a Universidade do Minho tem sido capaz de atrair”.
No entanto, não ignoram “os
desafios, amplificados pela actual pandemia, que a digitalização global coloca ao ensino e inPublicidade

DR

Luís Amaral é o primeiro candidato da lista ‘Afirmar a Universidade, Valorizar as Pessoas, Ganhar o Futuro!

vestigação”, assim como a “persistência de problemas no funcionamento da instituição, como
os que decorrem dos bloqueios
internos associados à excessiva
burocratização e opacidade de
alguns dos procedimentos”.
O programa dos apoiantes do
actual reitor, que concorrem
contra a lista ‘Todos UM: Sentir
e Renovar a Universidade’, liderada por Tiago Miranda, assumem que “as universidades públicas debatem-se com um
problema de subfinanciamento
crónico, dependendo a sua actividade em larga medida da sua
capacidade de geração de receitas próprias. No caso da Univer-

sidade Minho, relevam que “as
transferências do Orçamento de
Estado correspondem a cerca de
40% do orçamento da instituição, o que significa que essas
transferências cobrem pouco
mais de 60% dos custos salariais
fixos”, situação que “agrava fortemente a competitividade da
Universidade”.
A lista B regista que “continua
a verificar-se a falta de visibilidade ou capacidade da actividade de lobbying junto das agências de financiamento regionais,
nacionais e internacionais”, pelo
que propõem “um programa de
captação de financiamento filantrópico e condições para a capta-

ção de grandes projectos europeus e de estudantes estrangeiros, incluindo o recurso à actividade de lobbying junto de entidades estratégicas nacionais e
internacionais, incluindo a Comissão Europeia”.
Defende esta candidatura ao
Conselho Geral que a Universide do Minho “deve consolidar-se como um polo de inovação
na área da saúde, com capacidade para envolver a sociedade na
prestação de cuidados de saúde,
na aplicação do conhecimento
científico emergente e na promoção da literacia em saúde”,
reforçando parcerias existentes
como o Centro de Medicina Di-

+ mais
A retoma do protocolo
entre a Universidade
do Minho, a Câmara
Municipal de Braga e os
proprietários de parcelas
de terrenos confinantes
ao campus de Gualtar
é uma da propostas
do programa da lista B de
docentes e investigadores
Alegam que é necessário
aproveitar as
possibilidades de
expansão do campus,
tornando “mais porosa a
relação com a cidade”.
gital P5 e o Centro Clínico Académico. Por outro lado, “a Universidade do Minho deve alavancar novos desafios artísticos
e projectos de criação que sejam
inclusivos, universais, promovendo a criatividade e a inovação”.
Ao nível da gestão de pessoal,
“a renovação e a qualificação
dos recursos humanos é actualmente um enorme desafio, a que
a anterior equipa reitoral não
conseguiu dar uma resposta suficiente, apesar de a ter assumido
como prioritária”.
Lê-se no programa da lista B
de docentes e investigadores que
“a necessidade da renovação,
que já se evidenciava há quatro
anos, tornou-se agora ainda mais
premente dado o significativo
envelhecimento do corpo docente”.
Exemplifica-se que a média da
idade dos docentes da Universidade Minho é actualmente de 54
anos, prevendo-se uma taxa de
aposentações de cerca de 20%
até 2025.
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Há 735 famílias
que precisam
de apoio
habitacional

LEVANTAMENTO revela que há 735 famílias
com necessidades de apoio à habitação. Destas,
126 estão em lista de espera da BragaHabit.
REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

A Câmara de Braga deve aprovar hoje, em reunião do executivo, a Estratégia local de Habitação (ELH), documento que
define a intervenção do Município em matéria de política de habitação.
Este documento é votado numa
altura em que a BragaHabit tem
196 agregados familiares com
pedidos de apoio habitacional
em lista de espera, correspondendo a 26,7% do total de 735
agregados do concelho sinalizados como tendo necessidades
habitacionais.
Estes dados foram apurados
num levantamento, levado a cabo pelo Município, sobre as necessidades habitacionais do concelho.
O processo de levantamento
envolveu diversos agentes locais
e permitiu estimar em 735 o número de agregados com necessidades de apoio à habitação e
passíveis de enquadramento no
Programa 1.º Direito (programa
que visa a promoção de soluções
habitacionais para pessoas em
condições de carência habitacional e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o
custo do acesso a uma habitação
adequada).
“Prevalecem as situações referentes a agregados que residem
em insalubridade, seguindo-se
situações de precariedade, sobrelotação e inadequação”, explica a Câmara em comunicado.
A mesma fonte recorda que os
apoios sociais à habitação do
Município são realizados através
da empresa municipal BragaHabit, que gere um parque habita-

cional de 571 fogos, aos quais se
juntam mais 178 fogos em regime de subarrendamento.
No que diz respeito aos apoios
habitacionais concedidos pela
BragaHabit, em 2019, nas diferentes modalidades e regimes de
apoio, foram apoiadas um total
de 1198 famílias, num total de
3065 pessoas. Para além do arrendamento em habitações sociais e subarrendamento, ao
abrigo do regime de Arrendamento Apoiado, foram apoiadas
em regime de Apoio Directo ao
Arrendamento 512 famílias e 59
indivíduos na modalidade de
Residência Partilhada.
É neste contexto que a autarquia avança com uma ELH, que
tem um horizonte temporal de
seis anos, desenvolvido ao abrigo do processo de elaboração do
‘Programa Local de Habitação
do Concelho de Braga’, explica
a autarquia. A estratégia pode ser
revista a cada seis meses.
“Os objectivos estratégicos
passam por assegurar o acesso a
uma habitação condigna, com
particular apoio a quem mais
precisa; garantir o acesso à habitação, em particular aos que não
têm resposta por via do mercado; e promover uma política habitacional coesa, colaborativa,
participada e próxima dos cidadãos”, explica a autarquia, especificando que “estão previstas
medidas que incluem a ampliação da oferta de fogos municipais; a criação de incentivos específicos para a autopromoção
de habitação; isenções fiscais;
apresentação de candidaturas a
programas governamentais de
habitação ou a criação de um gabinete de apoio para a habitação
e reabilitação urbana”.
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§negócios
‘Empreender@Braga’

Novo programa estimula
o empreendedorismo
Estimular o empreendedorismo junto dos cidadãos, desempregados ou pessoas que pretendam criar o seu próprio negócio, é o objectivo do programa de pré-aceleração de ideias de negócio ‘Empreender@Braga’, que o
Município e a InvestBraga vão lançar.
O regulamento do ‘Empreender@Braga’, votado hoje em
reunião de Câmara, prevê a validação de ideias de negócio e a capacitação dos empreendedores através de um
programa de quatro semanas, com por workshops, mentoria e trabalho em equipa. No final, está prevista a realização de um ‘Demo Day’ onde os projectos serão apresentados a potenciais parceiros, clientes e investidores.
“Queremos transformar ideias inovadoras em negócios
sustentáveis, com impacto na região, através de uma metodologia de capacitação. Nesse sentido, o ‘Empreender@Braga’ contempla bootcamps, sessões de trabalho

em equipa e mentorias especializadas”, refere Ricardo
Rio, presidente da Câmara, citado em comunicado
O programa deverá concentrar-se nas áreas de negócio
associadas à Economia Digital, Saúde e Bem-Estar, Mobilidade, Turismo, Clima e Economia Circular. “Estas são
áreas que derivam, não só da estratégia de especialização
de Braga enquanto hub de inovação e empreendedorismo, como também de alguns eixos prioritários na estratégia de desenvolvimento local”, explica o edil.
Com um formato híbrido, o ‘Empreender@Braga’ permitirá a candidatura de equipas já constituídas, como também de promotores que possam ter uma ideia de negócio, mas não disponham de equipa.
As candidaturas serão realizadas através do preenchimento de um formulário a disponibilizar online.
O programa inclui a atribuição de três prémios que serão
concedidos após a constituição da empresa: o 1.º prémio
são 2.500 euros e a incubação na StartupBraga por 6 a 12
meses; o 2.º prémio são 1.500 euros; e o 3.º prémio são
1.000 euros. os três vencedores recebem ainda uma Mentoria Startup Braga para desenvolvimento do MVP.
Publicidade
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PS/Barcelos tem candidato
e candidato a candidato

CANDIDATURA à Câmara Municipal divide PS em Barcelos. Horácio Barra
é candidato oficial. Alexandre Maciel assume que tem melhores condições
para ganhar as próximas eleições autárquicas.
Conferência PSD/Vila Verde

Urgente reforçar apoio técnico
aos jovens agricultores
VILA VERDE
| Redacção |

DR

Horácio Barra e Alexandre Maciel na luta pela liderança da lista do PS à Câmara Municipal de Barcelos

AUTÁRQUICAS

| José Paulo Silva |

Com o actual presidente da Câmara Municipal, Miguel Costa
Gomes, impedido de se recandidatar ao cargo pela lei de limitação de mandatos, o Partido Socialista de Barcelos agita-se com
o processo de escolha do seu cabeça de lista nas eleições autárquicas deste ano.
No dia 1 de Março, data em
que o secretariado concelhio do
PS se reuniu para propor, por
unanimidade, o nome do actual
presidente da Assembleia Municipal, Horácio Barra, o ex-vereador Alexandre Maciel anunciou,
em conferência de imprensa, a
intenção de se candidatar a cabeça de lista, assumindo estar “em
melhores condições para corporizar um projecto de renovação”
na gestão do Município.
A posição de Maciel não caiu

bem no secretariado concelhio
que, no comunicado em que
anunciou a escolha de Horácio
Barra, manifestou “estranheza
pelo facto de um dos seus militantes ter tomado a iniciativa de
realizar uma conferência de imprensa para dar a conhecer a sua
candidatura a candidato do PS à̀
presidê̂ncia da Câmara Municipal de Barcelos sem que o tivesse feito em primeiro lugar no interior da sua família política
como aconselharia a ética, as
boas práticas partidárias e os estatutos do partido”.
O secretariado entende que
“com a aproximação das eleições autárquicas, é́ fundamental que o PS de Barcelos passe
com clareza a sua mensagem e
anuncie sem ambiguidades os
protagonistas políticos que prosseguirã o o ambicioso projecto
de desenvolvimento do concelho”.

Se o nome de Horácio Barra acompanhado do actual presidente da Câmara como cabeça
de lista à Assembleia Municipal
- não terá entraves de aprovação
na comissão política concelhia,
já Alexandre Maciel confia que
será ele a escolha final da direcção nacional do PS, esperançoso
nos resultados de uma sondagem
que o partido encomendará para
avaliar quem será o melhor sucessor de Miguel Costa Gomes
na presidência do Municipal.
Nesta disputa, se o secretariado
concelhio do PS entende que
“as iniciativas isoladas de putativos candidatos a candidatos no
espaço público só servem para
criar perturbações desnecessárias e contraproducentes no processo eleitoral que se avizinha”,
os apoiantes do ex-vereador fazem pressão com o lançamento
da página facebook ‘Alexandre
Maciel a presidente”.

É emergência nacional criar estruturas que assegurem acompanhamento técnico mais extenso aos jovens agricultores e
a novos projectos agrícolas, sob
pena de se desperdiçar muitos
milhões de euros fundos comunitários. O alerta foi lançado na
conferência ‘Agricultura e o
Mundo Rural’, promovida pelo
PSD de Vila Verde.
A vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Júlia Fernandes, apontou a Rota e
Festa das Colheitas como
exemplos da atenção com que a
autarquia encara a agricultura
como sector estratégico para o
desenvolvimento rural, mas
deixou o desafio para novas soluções que travem o contínuo
abandono do sector por parte de
jovens e população activa.
Júlia Fernandes frisou os dados que revelam que a população agrícola é cada vez menor e
mais idosa. Do final dos anos
80 para cá, o total de trabalhadores na agricultura em Portugal reduziu de 1,5 milhões para
600 mil. Os jovens com menos

de 24 anos representavam, em
1989, quase 20% dos trabalhadores agrícolas, mas em 2016
já eram menos de 5%.
O ex-ministro da agricultura
Arlindo Cunha e os presidentes
da ATAHCA, Mota Alves, e da
cooperativa agrícola CAVIVER, José Manuel Pereira, foram unânimes quanto à urgência em assegurar apoio técnico
e financeiro que permita aos jovens agricultores e novos investidores capacidade para superarem obstáculos por força
das volatilidades que caracterizam tanto a produção como os
mercados.
“Os jovens são completamente desamparados. Aprova-se
projectos e depois ninguém
quer saber. São aprovados projectos para a produção de leite,
quando nem há quota”, denunciou José Manuel Pereira.
“Estamos há anos a dar prioridade aos jovens e aos novos
investidores. Os ministros gostam muito de anunciar que instalaram uma imensidão de novas explorações e hectares, mas
esquece-se a taxa elevadíssima
de mortalidade dos projectos”,
protestou Arlindo Cunha.
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+ mais
Depois do tema ‘Agricultura
e o Mundo Rural’ o PSD
de Vila Verde prossegue
o ciclo de conferências online
no dia 18 de Março, às 21.30
horas, com o debate do tema
‘Saúde’, com a participação dos
médicos Ricardo Mexia,
Ricardo Baptista Leite e Luís
Sousa.

12 ???????????
correiodominho.pt
8 de Março 2021

1 de Setembro 2016 correiodominho.pt
Minho 9

Famalicão

Evento ANIMA realiza-se em formato online
A PASEC de Famalicão é uma das entidades organizadoras do ANIMA - um dos maiores encontros europeus de animação
sociocultural e educativa que vai ter lugar entre o próximo dia 13 de Março e 30 de Abril, mas em formato online.
FAMALICÃO
| Redacção |

É em formato online que vai ter
lugar este ano o ANIMA’ 2021 um dos maiores eventos europeus de Animação Sociocultural
e Educativa, organizado por várias entidades internacionais entre as quais a PASEC - Plataforma de Acção Socioeducativa e
Cultural de Famalicão. O programa decorre entre os próximos
dias 13 de Março e 30 de Abril e
ao todo vão acontecer 27 masterclasses e terá o envolvimento
de milhares de jovens e agentes
educativos.
Terão ainda lugar concertos e
espectáculos online em directo
no Instagram e Facebook da PASEC entre os próximos dias 25 e
27, às 21.30 horas. Parte do
evento está integrado no projec-

DR

Evento ANIMA realiza-se este ano em formato online e decorre até Abril

to Geo Equity, apoiado pelo Programa Erasmus +.
O evento conta também com
algumas das maiores figuras nacionais e internacionais da ani-

mação socioeducativa e cultural.
O programa do próximo dia 13
inclui Helena Fernandes, cantora e compositora, Carlos Costa,
animador sociocultural e conta-

dor de histórias, Teresa Peral,
coach e professora Ensino Superior, Stefano Bottelli, animador
socioeducativo de Itália e Rui
Batista, treinador de futebol.

No próximo dia 15, as masterclasses são da responsabilidade
de Sara Gomes, técnica superior
de Educação, Sara Monteiro,
empreendedora social e animadora socioeducativa e Joaquim
Freitas, secretário europeu dos
escuteiros. Dia 16 o destaque vai
para Tânia Oliveira, capitã da
equipa de Vólei FC Porto/AJM)
e Vítor Dias, director do IPDJ
Norte. Dia 17 destaque para a
masterclasses de Mariana Rossi,
activista e Leonel Rocha, vereador da Educação de Famalicão e
no dia seguida com Sofia Fernandes, vereadora da Juventude.
Os dias seguintes continuam
com inúmeras masterclasses e o
programa encerra nos dias 25,
26 e 27 com os espectáculos online ‘Rotas do Tempo’ (25), ‘Rotas do Silêncio (26) e ‘Rotas do
Vento e do Trovão’ (27).
Publicidade
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Aprovado parecer sobre
Estratégia de Biodiversidade
COMISSÃO da Agricultura do Parlamento Europeu aprovou, por larga maioria, um
parecer, do qual Isabel Estrada Carvalhais foi relatora, sobre a Estratégia de
Biodiversidade da União europeia para 2030.
UNIÃO EUROPEIA

| Marlene Cerqueira |

A União Europeia (UE) precisa travar com urgência a perda de biodiversidade, conciliando a luta pela
sustentabilidade ambiental com a
salvaguarda da sustentabilidade social e económica das explorações
agrícolas e das florestas. Esta é a
ideia-chave subjacente ao parecer
sobre a Estratégia de Biodiversidade
da União Europeia para 2030, aprovado na última quinta-feira, pela Comissão de Agricultura do Parlamento Europeu.
A eurodeputado minhota Isabel Estrada Carvalhais foi relatora do documento, que será agora partilhado
com a Comissão do Ambiente, com
o voto em sessão plenária previsto
para 22 de Abril.
“A agricultura tem um papel importante a desempenhar na preservação e promoção da biodiversidade e
saúdo a ambição da estratégia, que
incentiva para a acção a todos os níveis”, defende a eurodeputada, citada em comunicado, lembrando que a
biodiversidade também é essencial
para garantir sistemas alimentares
resilientes e segurança alimentar.
Daí a importância de uma estratégia
como a Estratégia da Biodiversidade
2030 no apontar de caminhos que
permitam a salvaguarda do futuro
ambiental e agrícola, num esforço
que deve envolver toda a sociedade.
“Os agricultores têm de ser incluídos e ouvidos na implementação das
medidas e a dimensão social tem de
fazer parte da solução”, defende Isa-
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Eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais foi relatora deste parecer

bel Estrada Carvalhais, lembrando
que a Política Agrícola Comum
(PAC) desempenha “um papel fundamental” na protecção da biodiversidade das áreas agrícolas, pelo que
“é determinante que os sectores agrícola e florestal sejam incluídos no
debate sobre a conservação da biodiversidade e beneficiem de incentivos
para a sua protecção”.
O parecer final agora aprovado reflecte a posição da Comissão de
Agricultura e Desenvolvimento Rural naqueles que são os eixos da estratégia com maior impacto nos sectores agrícola e florestal.
O documento define que as novas
medidas e metas devem resultar de
uma avaliação de impacto baseada
em evidências científicas nos seus
efeitos.
“A sustentabilidade social e económica e a segurança alimentar são as-

pectos relevantes deste ponto de vista”, refere o documento.
É ainda referido que os agricultores
precisam de soluções de protecção
alternativas, eficazes, acessíveis e
ambientalmente seguras, que reduzam mais o uso e risco de pesticidas
químicos.
Aponta ainda que aumentar e preservar a variabilidade genética é crucial para promover a diversidade.
Os eurodeputados querem que as
autoridades nacionais controlem de
forma mais rigorosa a utilização de
substâncias nocivas para os polinizadores, e que incluam medidas destinadas a vários grupos de polinizadores nos seus planos estratégicos da
PAC. Consideram-se cruciais os planos estratégicos da PAC para encorajar a reserva de pelo menos 10%
das suas terras para áreas de elevada
biodiversidade.

§Covid-19
Cem novos casos numa semana

Casos activos no Alto Minho
baixam para 218
No Alto Minho, o número de casos activos de Covid-19 baixou para 218. São menos 272 do que no mesmo dia da semana anterior.
Os dados divulgados ao final de sexta-feira, pela ULSAM, mostram também que nos dez concelhos do distrito de Viana do Castelo registaram-se 100 novos casos na última semana.
Quanto a óbitos, há agora 398 a lamentar, mais 11 do que na sex-

ta-feira da semana anterior.
Ponte da Barca mantém-se como o concelho com menos casos
activos: três. Também Paredes de Coura (sete), Valença (sete) e
Melgaço (nove) apresentam menos de uma dezena de casos activos.
Paredes de Coura continua a ser o concelho com menos casos
acumulados desde o início da pandemia (647) e menos mortes
(17) associadas à Covid-19.
O concelho de Viana do Castelo é que regista mais casos activos
(105) e também o maior número de casos acumulados, 5560,
além de mais mortes a lamentar, 105.
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VERMELHO FORTE NA BALANÇA

+ últimos jogos
2020/21 (5.ª jornada)
Vitória SC-SC Braga, 0-1

DÉRBI DAS PAIXÕES pende claramente para o SC Braga nos últimos anos, que venceu sete dos dez
jogos anteriores com o maior rival. Registo entre ambos cada vez mais pintado de vermelho e branco.

2019/20 (28.ª jornada)
SC Braga-Vitória SC, 3-2
2019/20 (11.ª jornada)
Vitória SC-SC Braga, 0-2
2018/19 (25.ª jornada)
SC Braga-Vitória SC, 1-0
2018/19 (8.ª jornada)
Vitória SC-SC Braga, 1-1
2017/18 (23.ª jornada)
Vitória SC-SC Braga, 0-5
2017/18 (6.ª jornada)
SC Braga-Vitória SC, 2-1
2016/17 (18.ª jornada)
SC Braga-Vitória SC, 1-2
2016/17 (1.ª jornada)
Vitória SC-SC Braga, 0-1
2015/16 (23.ª jornada)
SC Braga-Vitória SC, 3-3

SCB

Arsenalistas procuram manter a tendência de superioridade no grande dérbi do Minho; Conquistadores querem impor a sua lei e alterar o rumo dos (últimos) acontecimentos

22.ª JORNADA

| Ricardo Anselmo |

Diz uma das velhas máximas do
futebol que um “dérbi é sempre
um dérbi”, pelo que pouco importam os lugares que as equipas
ocupam no campeonato ou, até,
os momentos de forma que vêm
registando nos útimos jogos.
Essa será, porventura, a ideia
para o grande dérbi minhoto de
amanhã (21.45 horas). SC Braga

e Vitória SC encontram-se seprados por 11 pontos, com vantagem para os Guerreiros do Minho, que se têm destacado no
duelo particular entre ambos nos
últimos anos.
Ainda que a história indique
que o equilíbrio é a nota dominante nos 142 jogos anteriores
entre SC Braga e Vitória SC, que
têm 58 e 55 triunfos, respectivamente, a verdade é que, nos últimos anos, este é um clássico

pintado demasiadas vezes em
tons de vermelho e branco.
Nos últimos dez jogos (ver
quadro ao lado), o SC Braga
venceu sete partidas, o Vitória
SC apenas uma, com dois empates pelo meio.
Para além disso, o SC Braga
vai já numa série de quatro
triunfos consecutivos sobre o
grande rival, cujo último festejo
diante dos arsenalistas aconteceu na temporada 2016/17, pre-

cisamente... em Braga.
Na Pedreira, o palco de amanhã, os conquistadores têm passado mal, não só no histórico
mais recente mas também na
globalidade dos confrontos. No
total de 70 jogos no recinto bracarense, 43 triunfos para os homens da casa e apenas 14 para os
de Guimarães.
Conseguirá o SC Braga manter
esta tendência, ou vai o Vitória
cortar com o passado recente?

lll
No confronto particular
entre treinadores, esta será
a quarta vez que Carlos
Carvalhal e João Henriques
se encontram, com
vantagem para o técnico
vimaranense, que regista
dois triunfos e um empate
sobre o homólogo de Braga.
Publicidade
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MÁQUINAS
DE ALTA
PERFORMANCE
Al Musrati vs André André

LIDERAM as zonas nucleares, pautam ritmos
e oferecem variadas opções. Por eles, passa todo
o futebol de Guerreiros e Conquistadores.
O duelo entre ambos deixa água na boca.
Pulmão e discernimento: eis a receita.
22.ª JORNADA

| Ricardo Anselmo |

É um dos duelos mais aguardados e decisivos da noite de amanhã. A haver um vencedor, ele
começará a ser decidido, muito
provavelmente, pela luta individual entre Al Musrati e André
André, verdadeiros cérebros e
municiadores do futebol das respectivas equipas. O líbio, como
o português, asseguram na perfeição a ligação entre os sectores
defensivo e ofensivo de SC Braga e Vitória SC e, apesar de características e fisionomias bastante distintas, a influência de
ambos nos respectivas conjuntos
é absolutamente inegável.
Al Musrati, de 24 anos, com
uma passagem por Guimarães,
chegou a Braga no início da presente temporada e, mesmo não

começando como titular na equipa de Carlos Carvalhal, paulatinamente foi ganhando preponderância e, hoje, é um dos indicustíveis no onze-tipo do técnico dos Guerreiros do Minho.
Capacidade física, um grande
‘pulmão’, sentido posicional e
grande qualidade de passe são

alguns dos predicados que saltam desde logo à vista em relação ao possante médio centro,
que também pode funcionar com
tarefas mais defensivas.
Aliás, é essa versatilidade que
faz com que Al Musrati seja um
dos pilares da equipa bracarense,
essa constante capacidade de se

adaptar aos vários momentos
que o jogo exige. Funciona como um verdadeiro farol da equipa, ofrecendo linhas de passe a
todo o momento, recebendo e
soltando com a mesma categoria
que nos habituamos a ver nos
grandes jogadores do futebol
mundial. A visão de jogo, a va-

§no terreno...
Grandes duelos para acompanhar

De Ruiz a Estupinãn,
de Ricardo Horta a Edwards,
ou de Galeno a Rochinha...
Tem mesmo tudo para ser um grande jogo. Intenso, animado, com sucessivos lances de perigo junto de uma e
outra baliza, com emoção, paixão e ao qual faltará apenas
o ambiente típico dos grandes jogos, que seria brilhante-

mente emprestado pelos adeptos de uma e outra equipa.
No relvado, muitos duelos individuais para acompanhar.
Na defesa, Tormena de um lado e Jorge Fernandes do outro, duas das revelações para a presente época. Ao centro,
Pepelu pode encontrar a oposição de Fransérgio, com as
alas a fazerem faísca com Galeno/Rochinha e/ou Piazon/Quaresma ou Edwards.
No ataque, os goleadores de serviço prometem não dar
descanso às defesas: Ruiz está num momento de sonho e
Estupiãnan não pára de marcar. Vamos a isso!

riaçao de flancos, a qualidade
para soltar a bola, de forma curta
ou comprida, impressionam o
adepto comum. Em Braga leva
dois golos marcados em 33 jogos.
Do outro lado da barricada estará André André, de 31 anos,
responsável, muitas vezes, por
“carregar a equipa às costas”,
queimando linhas, jogando entre
elas, aparecendo com regularidade nas zonas de decisão, justificando, dessa forma, os seis golos que leva em 21 jogos na
presente temporada. É um número 8 de eleição, com um grande raio de acção.
É certo que os jogos se ganham, na maioria da vezes, através do colectivo, mas a vitória
no duelo a meio campo pode ser
meio caminho andado para a felicidade no clássico minhoto.
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§antigos capitães

Pedreira vai acolher
a Cimeira das Nações

Wilson Eduardo

“SC Braga tem sido superior ao Vitória SC
nos últimos anos e isso é importante”
Em conversa com o portal ‘Zerozero’, o antigo capitão do SC Braga, Wilson
Eduardo, que esteve presente em sete dérbis frente ao Vitória SC (ganhou
cinco, empatou um e perdeu outro), assumiu que um jogo destes é sempre
especial. “Sobretudo para os adeptos. Nós sentíamos isso durante a semana
com todo o apoio extra que recebíamos e sentíamos a responsabilidade em
ganhar o jogo, não só por nós, mas essencialmente por eles”, disse, considerando que “o SC Braga tem sido superior ao Vitória SC nos últimos anos e isso é o mais importante”. Já sobre a asuência dos adeptos, Wilson Eduardo
acredita que isso nãp vai pesar. “Claro que eles fazem falta, especialmente
nestes jogos, mas penso que os jogadores vão dar uma resposta à altura como têm feito e como fizeram agora neste último jogo contra o FC Porto”, frisou.

PLANTÉIS de SC Braga e Vitória SC totalizam 18 nacionalidades distintas.
Vimaranenses apresentam maior diversidade cultural entre os seus atletas.
22.ª JORNADA

| Ricardo Anselmo |

O Estádio Municipal de Braga
será palco, amanhã à noite, de
uma autência Cimeira das Nações, a julgar pela diversidade
cultural que existe num e outro
plantel.
Há muito que a globalização
‘atingiu’ no sentido positivo o
mundo do futebol e a queda no
limite de estrangeiros nas respectivas equipas (como é o caso
de Portugal, por exemplo) permite que a Pedreira possa testemunhar um duelo em que o português será, obviamente, a
língua predominante, mas que
encontra, ao mesmo tempo, uma
enorme variabilidade cultural.
No total, SC Braga e Vitória
SC concentram nos respectivos
plantéis 18 nacionalidades distintas, mas os vimaranenses
apresentam maior diversidade
cultural, com 15 nacionalidades
diferentes, contra oito do SC
Braga.
Os conquistadores contam com
9 portugueses (B. Varela, Sílvio,
J. Fernandes, André André, André Almeida, Miguel Luís, Quaresma, Lameiras e Rochinha),
quatro ganeses (Mumin, Mensah, Joseph e Wakaso ), três brasileiros (Jhonatan, Mascarenhas
e Bruno Duarte), três ingleses
(Suliman, Edwards e Maddox),
três alemães (Bisseck, Carls e
Abouchabaka), dois costa-mar-

Josué Sá

“Ganhar ao SC Braga pode unir adeptos”
Também em declarações ao ‘Zerozero’, o central Josué Sá, que esteve presente no último triunfo do Vitória SC sobre o SC Braga (2017), admitiu que, apesar dos três pontos que a vitória vale, para os adeptos vimaranenses, um
triunfo significa muito mais. “O Vitória SC não está a competir com o SC Braga em termos pontuais e eu acredito que um jogo destes não pese mais do
que três pontos. Claro que é uma vitória que traz sempre algo de diferente.
Ganhar ao SC Braga poder unir os adeptos. Eu sentia sempre isso, tal como a
derrota. Quando se perde com o Braga sente-se sempre uma atmosfera
mais pesada, porque os dérbis são sempre para ganhar”, explicou, reflectindo ainda sobre as diferenças entre os dois clubes. “O SC Braga tem um projecto mais solidificado e o Vitória SC procurou mais um caminho, por necessidade, da formação e é preciso mais paciência com esse projecto. Acredito
que um dia, o Vitória, com a massa adepto que tem e as condições que também tem a nível desportivo hoje em dia, consiga equilibrar a balança. A máquina do SC Braga tem funcionado bem nos últimos anos”, admitiu.

SCB

Horta e Edwards são o espelho da variabilidade cultural que existe

finenses (Tié e Ouattara), um
maliano (Sacko), um sul-coreano (Kim Jung-min), um nigeriano (Mikel Agu), um francês
(Janvier), um sul-africano (Foster), um colombiano (Estupiñan), um norueguês (Noah
Holm), um espanhol (Pepelu) e
um checo (Matous Trmal).
Já o SC Braga conta 17 portugueses (Tiago Sá, Rogério, Zé
Carlos, Sequeira, David Carmo,

Rolando, Esgaio, Moura, Bruno
Rodrigues, Novais, André Horta, Castro, Medeiros, Rui Fonte,
R. Horta, Rodrigo Gomes, Hernâni e Vítor Oliveira), sete brasileiros (Matheus, Tormena, Raul
Silva, Cajú, Piazon, Fransérgio e
galeno), um checo (Hornicek),
um colombiano (Borja), um líbio (Al Musrati), um argentino
(Gaitán), um espanhol (Abel
Ruiz) e um esloveno (Sporar).

DR

Josué Sá representou o Vitória SC de 2012 até 2017
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Tanto mudou numa volta
DOS ONZE que se defrontaram no jogo da 5.ª jornada, não serão muitos
a repetir titularidade. Perspectivam-se cinco mudanças em cada equipa.
22.ª JORNADA

| Ricardo Anselmo |

Ainda se lembra do jogo da primeira volta, no Estádio D. Afonso Henriques? Vamos relembrálo, muito rapidamente. O SC
Braga venceu por 1-0, com o golo do triunfo a ser apontado por
Esgaio aos 28 minutos.
O final da partida foi bem
quentinho, com três expulsões
nos últimos dez minutos. Jorge
Fernandes para o Vitória SC e
David Carmo e Fransérgio para
o SC Braga, que obrigou os
guerreiros a cerrar os dentes,
num final de jogo em que tiveram de defender com nove ele-

mentos.
Ora, onzes iniciais. O Vitória
alinhou com Bruno Varela;
Ouattara, Jorge Fernandes, Suliman, Sílvio, Mikel Agu, Rochinha, André André, Edwards,
Quaresma e Bruno Duarte.
Já o SC Braga foi a jogo com
Matheus, Esgaio, David Carmo,
Bruno Viana, Sequeira, Fransérgio, Castro, Ricardo Horta, Iuri
Medeiros, Galeno e Paulinho.
Para amanhã, do lado do SC
Braga, cinco mudanças são certas: Bruno Viana e Paulinho já
cá não moram; David Carmo,
Iuri Medeiros e Castro estão lesionados. Sequeira está em dúvida e só perto da hora do jogo se

saberá se está ou não apto.
Do lado do Vitória SC, Suliman dará lugar a Mumin e Sílvio, lesionado, vê Mensah (Sacko deve ficar no banco) fechar o
lado esquerdo da defesa.
Ao meio, Mikel Agu, que regerssou com 8 minutos frente ao
Boavista depois de vários meses
de fora, não deverá ainda ser titular, assim como o ponta-delança Bruno Duarte, que dará o
lugar ao goleador Estupiñan.
Quaresma está aparentemente
recuperado, mas não é certo que
vá começar a titular. De realçar
que Poha (Vitória SC) e Schettine (Braga), que entraram nesse
jogo, também já cá não estão.

§notas
SC Braga

Ricardo Horta, Galeno e Esgaio
sabem como ferir o Vitória SC
Do actual plantel do SC Braga, este trio arsenalista já pôde conhecer o sabor
de marcar ao rival do Minho. Esgaio foi o autor do golo do triunfo na primeira volta e já havia marcado nos famosos 5-0 em 2018. Horta também decidiu um dérbi, em 2019, e Galeno marcou nos dois jogos contra os vimaranenses da temporada passada, que resultaram em outras tantas vitórias.
Para além deste trio, Paulinho também sabia bem o que era marcar ao Vitória SC, mas o ponta-de-lança de 28 anos rumou em Janeiro ao Sporting e já
não entra nesta contabilidade.

Vitória SC

Nathan Claxton vai reforçar formação
O médio inglês de 19 anos Nathan Claxton publicou uma imagem nas redes
sociais com a camisola do Vitória SC, com a seguinte legenda: Próximo capítulo. a fotografia foi capturada nas instalações da Aacdemia do Vitória SC.
O atleta chegou a Portugal no verão do ano passado para jogar nos juniores
do Gil Vicente, mas viu o desejo adiado uma vez que a pandemia paralisou
todos os campeonatos da formação. Agora, deverá iniciar o seu percurso na
equipa sub-23 dos vimaranenses, depois de já ter representado, em Inglaterra, clubes como o Uxbridge e o Hanworth Villa.
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1. Sporting
2. FC Porto
3. SC Braga
4. Benfica
5. P. Ferreira
6. Vitória SC
7. Moreirense
8. Sta. Clara
9. Rio Ave
10. Tondela
11. Portimonense
12. Belenenses
13. Nacional
14. Boavista
15. Farense
16. Gil Vicente
17. FC Famalicão
18. Marítimo

58
48
46
42
41
35
29
28
25
24
23
22
21
21
19
19
19
18

TOTAL

CASA

FORA

J V E D M S

V E D M S

V E D M S

9
7
8
8
8
5
3
3
4
7
5
3
3
3
3
3
1
2

9
7
7
4
4
5
4
5
2
0
1
1
2
1
1
2
3
3

22
22
21
21
22
21
22
22
22
22
22
21
22
22
22
22
22
22

18 4 0 44 11
14 6 2 47 22
15 1 5 39 21
12 6 3 34 17
12 5 5 30 21
10 5 6 27 22
7 8 7 22 26
8 4 10 24 25
6 7 9 18 24
7 3 12 22 37
6 5 11 21 26
4 10 7 13 18
5 6 11 21 30
4 9 9 24 34
4 7 11 22 31
5 4 13 16 29
4 7 11 18 35
5 3 14 19 32

2
3
1
2
2
1
6
2
3
2
3
5
3
2
4
2
5
2

0
1
1
1
1
5
2
5
4
2
3
3
5
6
4
6
5
7

22
23
18
20
18
13
14
10
11
13
14
10
14
10
14
8
9
7

6
11
8
8
9
16
15
11
9
9
8
10
17
16
13
12
19
16

2 0 22 5
3 1 24 11
0 4 21 13
4 2 14 9
3 4 12 12
4 1 14 6
2 5 8 11
2 5 14 14
4 5 7 15
1 10 9 28
2 8 7 18
5 4 3 8
3 6 7 13
7 3 14 18
3 7 8 18
2 7 8 17
2 6 9 16
1 7 12 16

www.habimoreira.pt
RESULTADOS
Gil Vicente, 0; FC Porto, 2
Rio Ave, 2; Farense, 0
Portimonense, 3; Tondela, 0
Marítimo, 0; Moreirense, 2
SC Braga-Vitória SC (21.45, 9/3)
P. Ferreira, 2; Nacional, 1
Belenenses-Benfica (20.15h)
Sporting, 2; Sta. Clara, 1
Boavista, 3; FC Famalicão, 0

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

MARCADORES
15 GOLOS
Pedro Gonçalves (Sporting);
10 GOLOS
Sérgio Oliveira (FC Porto);
9 GOLOS
Taremi (FC Porto), Seferovic (Benfica);
7 GOLOS
Thiago Santana (Santa Clara), Óscar Estupiñán
(Vitória SC), Ricardo Horta (SC Braga), Ryan Guald
(Farense) e Rodrigo Pinho (Marítimo);
6 GOLOS
Luca Waldschmidt (Benfica), Beto (Portimonense),
Mario González (Tondela), Marega (FC Porto), Douglas Tanque (Paços de Ferreira), Joel Tagueu (Marítimo), Nuno Santos (Sporting), Carlos Júnior (Santa
Clara), André André (Vitória SC);
5 GOLOS
Lucas Piazon (SC Braga) (...)

TOTOBOLA
01 Gil Vicente-FC Porto
02 Boavista-Famalicão
03 Rio Ave-Farense
04 Portimonense-Tondela
05 Marítimo-Moreirense
06 Penafiel-Académica
07 Oliveirense-Chaves
08 M.City-M. United
09 A.Villa-Worverhampton
10 A. Bilbau-Granada
11 Real Sociedad-Levante
12 Juventus-Lázio
13 Hellas Verona-AC Milan
14 A. Madrid-R. Madrid

2
1
1
1
2
2
2
2
x
1
1
1
2
x
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EDITORIAL

Comprar@Braga
fomenta digitalização
do comércio local
O Município de Braga, em parceria com a Associação Comercial de Braga e a InvestBraga, lançou o Comprar@Braga - um projecto de digitalização do comércio local de Braga, que permite
aos empresários desenvolverem a sua loja online
de forma gratuita, através da aplicação CTT Comércio Local, bem como agilizar a entrega de encomendas aos seus clientes.
Desta forma, os comerciantes locais podem expor os seus produtos online, e os consumidores
têm acesso fácil e rápido aos produtos que pretendem adquirir sem terem que sair de suas casas, dado que as encomendas são entregues ao
domicílio em todo o país através dos CTT.
Para Ricardo Rio, presidente da Câmara de
Braga, “este momento marca a chegada definitiva das lojas de Braga e dos nossos comerciantes
ao marketplace global, através da plataforma
CTT Comércio Local, o que permite que os consumidores possam conectar-se directamente com
os seus comerciantes de eleição e de forma simples e rápida poderem adquirir bens e até serviços estejam onde estiverem”.
Rui Marques, director geral da ACB, considera
que esta é a plataforma adequada para as micro e
pequenas empresas comerciais iniciarem o seu
processo de vendas pela internet, destacando a
sua facilidade de utilização, mesmo para utilizadores com poucas qualificações, a fiabilidade e
rapidez do sistema de entregas assegurado pelos
CTT, bem como o suporte técnico e formação assegurado pela equipa da ACB e da InvestBraga a
todos os lojistas. Destaca a inexistência de qualquer custo de adesão à plataforma, pelo que desafia os associados da ACB que ainda não dispõem
de nenhuma solução de comércio electrónico a
integrar este projecto.
Para o presidente da ACB, Domingos Macedo
Barbosa, agora é o momento de os bracarenses
contribuírem activamente para o sucesso desta
iniciativa, desafiando-os a instalar a aplicação
CTT Comércio Local nos seus smartphones, por
forma a poderem descobrir a facilidade e comodidade com que, a partir de agora, podem fazer

DR

Comerciantes da ‘Praça’ desafiados a integrar o projecto

compras no comércio da cidade. Para incentivar
a adesão, realça que, até 31 de Março, as compras efectuadas através deste aplicativo beneficiam da oferta dos custos de envio.
“Esta iniciativa visava, desde a primeira hora,
ser um veículo da dinamização do comércio local, como forma de contornar a actual situação
pandémica que ditou o encerramento de parte
dos estabelecimentos comerciais e o confinamento dos consumidores, e, nesse sentido, tem
sido naturalmente um sucesso a adesão por parte
dos comerciantes, que têm trabalhado diariamente com as equipas da InvestBraga e da ACB”, sublinha Carlos Silva, administrador executivo da
InvestBraga.
A aplicação conta já com cerca de 50 lojas de
Braga activas e mais de mil produtos disponíveis. Os comerciantes do Mercado Municipal de
Braga foram, também, desafiados a integrar o
projecto, estando alguns já presentes.
A aplicação CTT Comércio Local para os consumidores está disponível na App Store e na
Google Store. Os empresários que pretendam
aderir ao Comprar@Braga poderão fazê-lo através do formulário disponível no website www.investbraga.com/comprarembraga.

Um ano depois de emergir a terrível pandemia da Covid-19, que
tanto mudou a nossa vida a nível empresarial, profissional, social e
familiar, continuamos a viver em confinamento e a enfrentar inúmeros desafios e contrariedades.
Será que as nossas empresas, os nossos empregos, as nossas cidades e na nossa vida em sociedade voltam a ser o que eram antes da
pandemia?
Certamente que muitas das mudanças operadas no decurso da pandemia vão deixar lastro e provocar alterações significativas na economia e sociedade. O aumento das vendas à distância, a digitalização das empresas e do comércio, o teletrabalho e a formação à
distância são apenas alguns exemplos de mudanças em curso com
impacto futuro na economia, mercado de emprego e vida social.
Apesar da relevância que estas dinâmicas assumem, importa recentrar a nossa atenção e esforços na revitalização do tecido empresarial e económico mais afectado pela actual crise.
Sendo certo que há sinais de esperança e confiança no futuro, que
se comprovam com o avanço do processo de vacinação e aumento
da capacidade de testagem e rastreio, a verdade é que há um longo
caminho a percorrer, dados os avanços e recuos que temos experimentado no decurso da evolução desta pandemia.
A maioria das empresas lidam com uma crise muita complexa e
sem precedentes, vendo-se impedidas de exercer em pleno as suas
actividades e, consequentemente, de reagir às adversidades impostas pela situação pandémica.
Para o turismo, para o comércio não alimentar, para os serviços, para os restaurantes, para as escolas e universidades, para a cultura e
para tantas outras actividades económicas e sociais, os tempos são
de estagnação, obscurantismo e muita incerteza
Neste contexto, as empresas devem ser entendidas e tratadas como
os principais agentes da recuperação económica, pelo que nesta fase tão difícil vão necessitar de apoios à tesouraria, à manutenção
dos postos de trabalho e à sua recapitalização.
Para além destes apoios às empresas é fundamental reactivar a curto prazo as parcerias locais para se dar uma nova vida às nossas vilas e cidades, porque não há territórios competitivos e cidades
atractivas sem um comércio e serviços que seja diversificado, diferenciador e de qualidade. Por isso, a ACB entende que o próximo
quadro comunitário de apoio deve consagrar e alocar instrumentos
financeiros para a concretização nos próximos anos de uma nova
geração de projectos de urbanismo comercial, com a finalidade de
promover a requalificação e reanimação das actividades de comércio, serviços, restauração, hotelaria e cultura.
Com a certeza de que os(as) Colegas Empresários(as) não deixarão
de exercitar a enorme capacidade de resiliência e de iniciativa que
os caracteriza nestes tempos tão desafiantes, a todos deixamos os
nossos mais sinceros votos de muita saúde e de sucesso empresarial.
Domingos Macedo Barbosa
Presidente da Direcção

Publicidade

Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 8 de Março de 2021 e não pode ser vendido separadamente
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COMÉRCIO E SERVIÇOS

ACB e CCP defendem reabertura a 17 de Março
A Associação Comercial de Braga (ACB)
congratula-se e subscreve a tomada de
posição da CCP – Confederação do Comércio e Serviços de Portugal sobre a necessidade e urgência de um plano de desconfinamento que contemple a reabertura
das actividades económicas a partir de 17
de Março.
Perante a efectiva melhoria da situação
pandémica na maioria das regiões de Portugal, que, por certo, se aprofundará até
ao termo do actual período do estado de
emergência, é fundamental que o Governo reconheça que a generalidade das empresas e dos empresários estão preparados para zelar pelo cumprimento das
medidas de saúde pública adequadas à
evolução da pandemia.
É altura, por isso, do Governo demonstrar “confiança” nos empresários para o
cumprimento das medidas de saúde pública que se revelem necessárias, sendo
evidente que a reabertura das actividades
económicas tem de arrancar a 17 de Março e que durante o mês de Abril se deve
concluir o processo de desconfinamento.
Com as dificuldades acumuladas ao longo de 2020, muitas empresas estão com
os seus estabelecimentos encerrados há

DR

ACB reclama reabertura do comércio e serviços, seguindo posição tomada pela CCP

cerca de dois meses, sem que os apoios
concedidos sejam suficientes para compensar a redução da actividade e das vendas, pelo que a existência de um plano de
desconfinamento permite às empresas te-

rem uma perspectiva sobre a retoma das
suas actividades, nomeadamente no que
respeita a custos de estrutura, compromissos financeiros, reposição de stocks, venda de produtos sazonais, compras, etc.

Medidas e apoios reivindicados
Neste contexto tão severo e premente
para as empresas, a ACB entende ainda
que devem ser equacionadas pelo Governo as seguintes medidas e apoios:
- manter os apoios no período pós confinamento, no sentido de evitar o encerramento de milhares de empresas e a destruição de mais postos de trabalho;
- reforçar o Programa Apoiar, com
maior dotação financeira e alargamento
do acesso a qualquer empresa que esteja
em situação de crise empresarial;
- criar um mecanismo especial de compensação para os retalhistas do sector da
moda que, devido ao confinamento, não
sejam capazes de escoar as mercadorias
da colecção Outono/Inverno;
- prorrogar as moratórias bancárias até
2022, sob pena de assistirmos a um aumento desmesurado do crédito malparado, com os efeitos devastadores que daí
decorrem para a economia e para o sistema financeiro português.
O Serviço de Apoio ao Associado informa e orienta as empresas associadas em
relação a diversas matérias que se aplicam ao exercício da sua actividade profissional.

Plano de Recuperação e Resiliência é assimétrico e discriminatório
A ACB participou no processo de consulta pública do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que terminou no passado
dia 1 de Março, tendo apresentado os seus
contributos quer ao Governo quer à Confederação do Comércio e Serviços de
Portugal.
Para a ACB, o plano apresentado pelo
Governo é bastante assimétrico no que
respeita à sua abrangência territorial e dá
prioridade exagerada ao investimento público em detrimento dos apoios às empresas e à recuperação da actividade económica em Portugal.
Importa salientar que o PRR assume
particular relevância no contexto de crise
que vivemos, sendo um instrumento indispensável para responder, com resiliência e eficácia, à grave e inesperada situação pandémica, social e económica em
que mergulhamos.
A ACB entende, por isso, que o PRR é
assimétrico e discriminatório, porque privilegia acções e projectos nas áreas metropolitanas (Lisboa e Porto) e no litoral
do país, podendo-se até dizer que “é mais
do mesmo e para os mesmos de sempre”.
Neste particular, a ACB entende que se

vai, uma vez mais, perder uma oportunidade de atenuar as assimetrias regionais
que tanto se agravaram nas últimas décadas em Portugal.
A ACB considera, também, desadequado e desproporcionado o volume de recursos financeiros a afectar ao sector público. Segundo a Associação, o Estado
prefere, novamente, priorizar os fundos
europeus para financiar a sua modernização e alguns investimentos públicos de
grande envergadura financeira do que
apoiar as empresas, esquecendo o papel
destas na recuperação da economia e na
criação de emprego e riqueza.
Estima-se que apenas um terço do total
de subvenções seja alocado a programas
de apoio às empresas, sendo os restantes
dois terços para investimento da esfera
pública. Do total de 13.944 milhões de
subvenções a fundo perdido previsto, as
componentes directamente dirigidas às
empresas contemplam apenas 1.396 milhões para a investimento e inovação;
1.359 milhões para aumento das qualificações e competências; 865 milhões para
a bioeconomia e descarbonização da indústria; e, 650 milhões para transição di-

gital nas empresas.
No que respeita à Região de Braga, a
ACB salienta o papel central que a mesma tem no imaginário das cidades, dos
municípios, dos empresários e dos portugueses. Possui um dinamismo demográfico, económico, cultural e turístico amplamente reconhecido no contexto nacional
e europeu.
Braga é também capital de um distrito
com forte vocação industrial e exportadora. Apesar desta realidade, nada de substancial e específico é consagrado no PRR
em favor das necessidades de desenvolvimento desta região, limitando-se apenas a
poder beneficiar de alguns dos investimentos transversais consagrados no PRR.
Por exemplo, ao nível das infra-estruturas de ligação rodoviária, o PRR apenas
contempla uma ligação ao Avepark no
concelho de Guimarães, sendo esquecidas
as necessidades de alternativas a Norte de
Braga, concretamente nas ligações entre
os concelhos de Terras de Bouro, Braga,
Vila Verde e Ponte de Lima.
Lamenta-se também que o projecto de
ligação rápida de Braga a Guimarães com
recurso ao sistema de BRT (Bus Rapid

Transit) não tenha sido contemplado no
PRR, quando os territórios das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto vão beneficiar de investimentos no metro superfície
e BRT.
Considerando a ACB como prioritário o
investimento no reforço das infra-estruturas ferroviárias entre Porto-Lisboa e linha
do Minho (com nova estação em Braga),
importava que parte do investimento nesta área fosse concretizado no âmbito dos
próximos quadros de apoio comunitário.
A ACB reclama ainda que se deve apostar na reconversão de parques industriais
e na melhoria das acessibilidades destes,
considerando insuficientes os recursos
afectos a esta componente face às necessidades actuais em vários municípios da
região. Por último, a ACB entende que
deve ser adoptado um modelo descentralizado de governação do PRR para que os
objectivos de operacionalização e coesão
do plano sejam alcançados. Com o apoio
e envolvimento directo das entidades regionais, municípios e entidades da envolvente empresarial é possível implementar
um modelo de co-gestão descentralizado
do PRR.
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ACB APOIA SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS

Formação ACB à distância
para empresas e profissionais

Estágios e Incentivo Ativar
com as candidaturas
abertas até Junho

DR

O GIP da ACB apoia as empresas associadas na preparação e submissão de candidatura a estas medidas

As candidaturas às medidas Estágios Ativar.pt e Incentivo Ativar.pt estão abertas desde 15 de
Fevereiro, com uma dotação inicial global de 100 milhões de
euros: 75 milhões de euros para
os Estágios Ativar.pt e 25 milhões de euros para o Incentivo
Ativar.pt.
Os estágios profissionais são
um importante instrumento facilitador da transição dos jovens e
adultos do sistema de educação
e formação para uma experiência em contexto de trabalho, proporcionando-lhes a aquisição de
uma experiência prática e a possibilidade de entrarem no mercado de trabalho.
A medida Estágios Ativar.pt
veio substituir os estágios profissionais, introduzindo uma
majoração das bolsas de estágio
que varia entre os 7,1% e 30,6%
para qualificações acima do ensino secundário.
Está ainda previsto reforço do
prémio-emprego atribuído a
quem converter contratos de estágio em contratos sem termo,
que passa de um valor máximo
de 2.194 euros para 3.072 euros

no regime geral.
A medida Incentivo Ativar.pt
foi lançada com finalidade de
prevenir e combater o desemprego, fomentar e apoiar a criação
líquida de postos de trabalho, a
inserção profissional de públicos
com maior dificuldade de integração no mercado de trabalho,
a criação de vínculos laborais
mais estáveis e a criação de postos de trabalho localizados em
territórios do interior.
O Incentivo Ativar.pt veio
substituir o contrato-emprego e
introduziu um aumento de 33%
no apoio a conceder às empresas
que celebrem contratos de trabalho com desempregados inscri-

tos no IEFP, passando o apoio
base de 3.949 euros para 5.266
euros nos contratos sem termo.
Está ainda prevista a possibilidade de majoração, quando esteja em causa a contratação de desempregados de longa duração,
inactivos desencorajados, jovens
até aos 29 anos e pessoas com
45 e mais anos, que também
abrange cuidadores informais ou
pessoas em situação de semabrigo.
Ambas as medidas têm modelos de pagamento mais ágeis e
céleres, o que permite que os
apoios financeiros cheguem
mais rapidamente às entidades
promotoras.
O actual período de candidaturas decorre entre 15 de Fevereiro
e 30 de Junho de 2021.
As candidaturas ao Ativar.pt
são decididas no prazo de 20
dias úteis, sendo a análise feita
por ordem de entrada em cada
região.
O GIP - Gabinete de Inserção
Profissional da ACB apoia as
empresas associadas na preparação e submissão de candidatura
a estas medidas.

A Associação Comercial de Braga continua a realizar diversas formações modulares certificadas dirigidas a empresas,
profissionais e desempregados de curta duração. Tendo em
conta o estado de pandemia que se vive, esta foi adaptada para o regime de formação à distância, de forma a que possam
continuar a adquirir e elevar as suas competências e qualificações nas áreas de línguas, gestão, desenvolvimento pessoal, segurança alimentar, comércio, redes sociais e ferramentas informáticas.
As formações são de 25 ou 50 horas e decorrem em horário
laboral ou pós-laboral. A participação nestas acções de formação é gratuita, conferindo direito ao recebimento de apoio
sociais, como o subsídio de alimentação.
Desde o início do ano, a ACB já iniciou mais de uma dúzia
de acções e certificou cerca de trezentos profissionais em diversas áreas.
Maria Azevedo, formanda de ‘Marketing Digital’ mostra-se
satisfeita com a acção. “Estou a aprender imenso sobre os tópicos elencados e outros que se tornaram disponíveis pela
partilha do grupo de trabalho, uma vez que estamos a tratar
de uma área em constante mudança e actualização, que é o
universo digital”, afirma.
“Neste momento, estou a fazer a formação de ‘Inteligência
emocional’ e estou a gostar muito. É uma formação completa e muito enriquecedora que me permitido socializar com
outras pessoas no mundo virtual”, afirma Cristina Ferreira,
também formanda.
Acreditamos que a formação à distância proporciona uma
abordagem interactiva e que é uma mais valia para todos os
intervenientes e uma forma de enfrentar as mudanças provocadas por esta crise sanitária.
Para realizar a pré-inscrição, os interessados poderão aceder
ao site www.acbraga.pt ou contactar os serviços de formação
da ACB através do telefone 253201755.
Próximos cursos a iniciar:
Legislação fiscal – Impostos
Data de início: 11 de Marco
Comunicação interpessoal e assertividade
Data de início: 15 de Março
Gestão de conteúdos digitais
Data de início: 16 de Março
Gestão de conflitos
Data de início: 17 de Março
Inteligência emocional
Data de início: 23 de Março

Novos percursos de RVCC
O Centro Qualifica da ACB realiza processos de Reconhecimento e Validação de Competências, que consistem na identificação e validação de competências adquiridas ao longo da
vida, em contextos de aprendizagem formais, não formais e
informais: RVCC escolar para obter o 9.º ou 12.º ano e
RVCC profissional. Destina-se a todas as pessoas que procuram uma actualização das suas qualificações, tendo em vista
o aumento da sua escolaridade e/ou certificação das competências profissionais adquiridas ao longo da vida.
O processo é totalmente gratuito, existindo a possibilidade
de o realizar em horário laboral e/ou pós-laboral.
Neste âmbito, a ACB está a constituir novos grupos para iniciar, no próximo mês de Abril, processos de certificação escolar com equivalência ao 9.º e 12.º ano, bem como para a
certificação profissional nas áreas técnico de cozinha e técnico restaurante/bar, técnico administrativo e técnico de secretariado. Os interessados devem contactar o Centro Qualifica
da ACB através do telefone 253 201 753.
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A FECHAR
Webinars ACB continuam a capacitar empresas
A Associação Comercial de Braga organiza, regularmente, sessões de capacitação
de empresários e profissionais nas mais variadas áreas de interesse das empresas
que representa. Estas têm como objetivo qualificar as empresas e os seus recursos
humanos, dotá-las de técnicas e ferramentas para reforçar a sua presença digital,
adaptar os métodos de trabalho e clarificar os apoios e medidas legais relativos à
pandemia Covid-19. Dada a situação de pandemia vivida no mundo, as sessões estão a realizar-se em formato webinar, recorrendo à plataforma zoom. Este ano, já
foram realizados 7 webinars, que contaram com a participação de um total de cerca de 800 pessoas. Pedro Graça, participantes num dos webinars, afirmou que “foi
um excelente contributo para o meu desenvolvimento”. Cláudia Coelho, noutro
webinar, também deixou uma mensagem de agradecimento “Obrigada pela partilha de conhecimentos, de forma concisa e objetiva”. Outros participantes também
se têm mostrado satisfeitos com estes momentos de partilha de conhecimentos,
deixando mensagens positivas.

‘Processos de revitalização ou viabilização de empresas’
7 de Abril, 14.30 horas
Clementino Cunha & Associados, Sociedade de Advogados

O Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) é um conjunto de formulários onde são registados os dados sobre
produção e gestão de resíduos (Artigos
48.º e 49.º do Decreto-Lei n.º 178/2006,
de 5 de Setembro, na sua redacção actual (RGGR)). Os dados a registar dependem do enquadramento MIRR selecionado e incluem (i) as origens discriminadas dos resíduos, (ii) a quantidade,
classificação e destino discriminados
dos resíduos, (iii) a identificação das
operações efetuadas e (iv) a identificação dos transportadores.
O acesso ao MIRR faz-se através da
plataforma SILiAmb, e a submissão deve ser feita até 31 de Março de cada ano.
Quem se encontra abrangido pela obrigatoriedade de preenchimento MIRR?

‘Perspectivas para o comércio internacional em 2021’
14 de Abril, 10 horas
Paulo Portas

Entrega do Relatório Único até 15 de Abril

Próximo Webinares ACB:
‘Como crescer rapidamente no Instagram
com uma boa estratégia de conteúdo e anúncios’
18 de Março, 15 horas
Paulo Faustino
‘Como anunciar no google’
31 de Março, 15 horas
Roberto Cortez

‘Novas oportunidades de negócios
e de relacionamento com clientes no Digital’
22 de Abril, 15 horas
Daniel Ladeira

PROTOCOLOS

A inscrição nas sessões é gratuita e pode ser feita no site www.acbraga.pt.

Publicidade

Submissão do Mapa
Integrado de Registo
de Resíduos até 31

O Relatório Único (RU) é o relatório
anual referente à actividade social da
empresa, que constitui uma obrigação
anual a cargo dos empregadores (empresas com trabalhadores por conta de outrem), com conteúdo e prazo de apresen-

Devem preencher MIRR
(artigo 48.º do RGGR):
a) as pessoas singulares ou colectivas
responsáveis por estabelecimentos que
empreguem mais de 10 trabalhadores e
que produzam resíduos não urbanos;
b) as pessoas singulares ou colectivas
responsáveis por estabelecimentos que
produzam resíduos perigosos;
c) as pessoas singulares ou colectivas
que procedam ao tratamento de resíduos
a título profissional;
d) as pessoas singulares ou colectivas
que procedam à recolha ou ao transporte
de resíduos a título profissional;
e) os operadores que actuam no mercado de resíduos, designadamente, como
corretores ou comerciantes.

tação regulados na Portaria nº. 55/2010,
de 21 de Janeiro. Este relatório é de entrega obrigatória anual tal como definido no artigo 112.º da Lei 102/2009, de
10 de Setembro, republicada em anexo
da Lei 3/2014, de 28 de Janeiro.

ACB | Centro Português Auditivo

ACB | V. A. Tour Operador

ACB | Restaurante O Delfim

Desconto de 20% nos aparelhos auditivos
com a respectiva assistência gratuita.

Desconto de 7,5% no acesso aos seus serviços
de viagens.

Desconto de 20% em todas as refeições,
à excepção do menu diário.

correiodominho.pt
8 de Março 2021
15 Desporto

Desporto 15
8 de Março 2021 correiodominho.pt

I Liga

Cónegos gostam do ar da ilha
MOREIRENSE vence Marítimo com bis de Filipe Soares que se estreou a marcar. A equipa minhota
ultrapassa assim o Santa Clara na classificação. Marítimo afunda-se nos últimos lugares da tabela.

lll
“É sempre mau perder,
sobretudo da forma que
aconteceu. Esta equipa não
merecia, tivemos inúmeras
oportunidades de golo, até
na cara do guarda-redes,
que defendeu tudo”.

I LIGA

| Bárbara Pereira |

O Moreirense venceu o Marítimo fora de portas por 2-0, com
um bis de Filipe Soares, que se
estreou a marcar pelos cónegos
na I Liga. A equipa minhota passa assim para sétimo lugar, ultrapassando o Santa Clara que perdeu, ainda nesta jornada, frente
ao líder Sporting. O Marítimo
segura agora a lanterna vermelha da prova.
O conjunto da ilha da Madeira
até começou por cima do jogo,
mas o Moreirense equilibrou e e
chegou ao tento inaugural. Abdu
Conté rematou com estrondo ao
ferro e, na recarga, Filipe Soares
abria o activo para o conjunto
orientado por Vasco Seabra.
Em desvantagem, os madeirenses procederam a algumas al-

Milton Mendes Treinador Marítimo

LIGA PORTUGAL

Filipe Soares estreou-se a marcar pelos cónegos

terações no onze, que permitiram aumentar o caudal ofensivo.
Os madeirenses ainda chegaram
a introduzir o esférico na baliza

de Pasinato, mas o golo foi invalidado por fora-de-jogo, depois
de verificação no VAR.
O Marítimo procura o empate,

lll
“Vitória especial porque
foi conquistada por mérito
dos jogadores, com entrega
e espírito de equipa muito
grandes, pela união que
têm e a família que criam.
Isso deixa qualquer
treinador orgulhoso”.

Vasco Seabra Treinador Moreirense

ESTÁDIO DOS BARREIROS

MARÍTIMO

MOREIRENSE

0

2

Árbitro Luís Godinho
Assistentes Bruno Jesus e Valter Rufo

Amir
Cláudio Winck
Karo
René Santos
Leo Andrade
Marcelo Hermes
Beltrame
Jean Irmer
Correa
Joel Tagueu
Alipour
Milton Mendes

Intervalo
0-1

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

Substituições Antreas Karo por Guitane (34m), Alipour
por Milson (45m), D' Alberto por Ba (45m), Correa por
Rodrigo Pinho (65m), Alex Soares por Gonçalo Franco
(66m), Rafael Martins por Derik Lacerda (71m), Fábio Pacheco por Camará (71m), Joel Tagueu por Sass (74m) e
Jean por Bambock (76m).
Disciplina cartão amarelo para D’ Alberto (13m), Jean Irmer (29m) e Fábio Pacheco (47m)
Golos Filipe Soares (23m e 89m)

mas já perto do final encontro
acabaria por ser o Moreirense a
marcar novamente, colocando a
sentença final na partida. Foi à
entrada dos descontos que o Moreirense fez o segundo, com Filipe Soares a voltar a bisar.
Publicidade
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Desporto
correiodominho.pt
1 de Setembro 2016

C. PORTUGAL A

J. 19

RESULTADOS
Mirandela, 0; SC Braga B, 1
Pedras S., 2; Vidago, 0
Cerveira, 1; Vianense, 2
Montalegre, 1; M. Fonte, 1
Vimioso, 0; Vilaverdense, 2
Merelinense, 3; Bragança, 2
CLASSIFICAÇÃO
M

S

P

1. SC Braga B 18 15
3 0 54
2. Merelinense 19 13
2 4 31
3. Mirandela 19 8
7 4 21
4. Montalegre 19 7
8 4 29
5. M. Fonte 17 7
5 5 22
6. Vianense 18 7
5 6 22
7. Vilaverden. 19 6
6 7 24
8. Pedras S. 19 5
7 7 15
9. Vidago
19 5
5 9 25
10. Bragança 19 3
7 9 12
11. Cerveira
19 3
4 12 9
12. Vimioso
19 1
5 13 11
PRÓXIMA JORNADA
Vidago - Mirandela
Pedras S. - Merelinense
SC Braga B - Cerveira
Vianense - Montalegre
M. Fonte - Vimioso
Vilaverdense - Bragança

J

V

E

D

9
12
14
21
21
23
27
19
32
21
24
52

48
41
31
29
26
26
24
22
20
16
13
8

+ 5.º lugar
A equipa do M.ª Fonte
não foi além do empate
em Montalegre (1-1) mas
mantém a quinta posição
na série A que dá acesso
à futura 3.ª Liga. Porém,
com os mesmos 26 pontos
que o Vianense foi ganhar
a Cerveira por 2-1.
E esta quarta-feira as duas
equipas vão defrontar-se,
com Vianense vai receber o
Maria da Fonte, em jogo
de agaso da 13.ª jornada.
C. PORTUGAL B

V

D

DOIS PRIMEIROS DA SÉRIE A venceram na 19.ª jornada e a três jogos do fim desta primeira fase os
jovens Guerreiros estão a uma vitória de confirmar objectivo de continuar a lutar pela regresso à II Liga.
CAMPEONATO DE PORTUGAL
| Miguel Machado |

A equipa B do SC Braga venceu
em Mirandela, por 1-0, e está a
uma vitória de confirmar o primeiro lugar na série A do Campeonato de Portugal, na primeira
fase da competição. Num jogo
difícil, os jovens Guerreiros de
Faísca chegaram ao golo da vitória apenas nos minutos finais
num remate de Vítor Gabriel.
O Merelinense também regressou às vitórias nesta 19.ª jornada, mas teve que colocar a carne
toda no assador no João Soares
Vieira para superar os transmontanos do Bragança, pois aos
38 minutos perdiam por 0-2.
Mas a equipa de Emanuel Simões deu a reviravolta na segunda parte do desafio.
Na luta pela permanência o
Lank Vilaverdense foi a Vimiso
conquistar três pontos preciosos.

ESTÁDIO MUNICIPAL DE VIMIOSO

ESTÁDIO JOÃO SOARES VIEIRA

MERELINENSE

BRAGANÇA

ÁG. VIMIOSO

3

2

0

Árbitro João Carvalho (AF Porto)

Rui Rego
Miguel Ângelo
Zé Diogo
Rui Ferreira
João Oliveira
Filipe Almeida
Abdullah
João Freitas
Bruno Fernandes
Hugo Balão
Marcelo
Emanuel Simões

Intervalo
1-2

Pedro Fernandes
David
Ruben Gonçalves
Alisson
João Jesus
Fabien Capelo
Kika
Rogério Pinto
Ossai
Peter
Daniel Pires
Rafael Nascimento

Suplentes Hugo Balão por Ferraz (57), Rui Ferreira por Joel (59), Ebuka por MTrigo (67), Ruben por
Jorge Luciano (79), Fabien por Silvano (88), David
por Bruno Faria (88), Bruno por Torres (88), Abdullah por Ricardo B. (88) e Marcelo por Barbosa (88).
Disciplina cartões amarelos a Hugo Balão (56),
David (59) e Fabien Capelo (78).
Golos Rogério (34), Ossai (38), B. Fernandes (44),
João Oliveira (56) e Marcelo (66).

MIRANDELA

SC BRAGA B

2

0

1

Intervalo
0-1

Árbitro Carlos Teixeira (AF Porto)

André Reis
Evans
Elvis Landim
Luisinho
Paulo Cruz
Hugo
Filipe Oliveira
Branquinho
Thalles
Benja
Gabriel

CP - SÉRIE B

J. 19

Carlos Fernandes
Gaby
Bianchi
Rui Faria
Raymond
Johan
Romário
Gonçalo Pereira
Duarte
Rafa
Pedro Malheiro

Eurico Martins

Carlos Cunha

Suplentes Pedro Malheiro por Samuel (54), Benja
por João Regufe (61), Hugo Romana por Miguel
Carvalho (61), Luisinho por Cleyson (61), Johan
por Musa (63), Duarte por Willyam (83), Gabriel
por Etson Mendes (8), Filipe Oliveira por Ruben
Marques (88).
Disciplina cartão amarelo a Bianchi (36), Evans
(42), Hugo Romana (60) e Rafa (90).
Golos Romário (21) e Rafa (61).

PISTA GÉMEOS CASTRO

| Miguel Machado |

S

P

1. Pevidém 17 9
6 2 25
2. AD Fafe
16 8
4 4 21
3. Felgueiras 15 6
7 2 17
4. Vitória SC B 15 5
8 2 20
5. Berço
15 6
5 4 22
6. S. Martinho 16 6
5 5 17
7. Rio Ave B 15 6
4 5 17
8. Tirsense
17 5
3 9 18
9. Brito SC
15 3
5 7 15
10. Mondinense 15 0
1 14 8
11. Camacha 0 0
0 0 0
12. FOLGAPRÓXIMA
0 0 JORNADA
0 0 0

14
15
11
11
16
17
15
27
22
32
0
0

33
28
25
23
23
23
22
18
14
1
0
0

A equipa do Pevidém SC continua a dar cartas na Série B do
Campeonato de Portugal, e foi
ao reduto do Brito mostrar porque é o líder da prova no encontro da 19.ª jornada. Formação vimaranense orientada por João
Pedro Coelho ganhou por 2-1, e
consolidou o o primeiro lugar
agora com 33 pontos.
Foi uma vitória importante para o Pevidém, que agora vai estar quase um mês sem jogar, e a
ver como os seus adversários
vão atacar a sua liderança, neste
momento com mais cinco pontos que a AD Fafe, que é o segundo classificado.
Na corrida pela primeira posição da tabela a equipa do Fafe
que ontem não foi além do empate, sem golos, na partida com

VITÓRIA B

AF FAFE

0

0

Árbitro Pedro Viveiros (AF Madeira)

VITORIA SC

Vitória B e Fafe anularam-se

a equipa B do Vitória.
Já o Felgueiras levou a melhor
sobre o Tirsense, por 2-0.
Menos feliz nesta jornada, os
vimaranenses doBerço perderam
fora com Rio Ave B, por 1-0.

Celton
Maga
Ben Zagré
André Amaro
João Mendes
Afonso Freitas
Luis Esteves
Tomás Handel
Lucas Soares
Foster
João Fernandes
Bino Maçães

COMPLEXO DESPORTIVO JOÃO DE OLIVEIRA

VILAVERDENSE

Pevidém segura liderança em Brito

M

Berço - Vitória SC B
Rio Ave B - Mondinense
AD Fafe - Felgueiras
Tirsense - Brito SC
Folga: Pevidém
Folga: S. Martinho

E

Merelinense dá a cambalhota,
Braga B a um jogo do objectivo

Triunfo por 2-1 consolida primeiro lugar da Série B após “nulo” no Vitória B com o Fafe

RESULTADOS
Vitória SC B, 0; AD Fafe, 0
Rio Ave B, 1; Berço, 0
Felgueiras, 2; Tirsense, 0
Brito SC, 1; Pevidém, 2
Folga: S. Martinho
Folga: Mondinense
CLASSIFICAÇÃO
J
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Intervalo
0-0

Diogo Silva
Zé Oliveira
Prince
Elízio
Carlos Freitas
Ruben Marques
Luis Neves
Helinho
Paulinho
Mika
P. Matos
Carlos Salgado

Substituições Paulinho por Fábio (61), Luis Neves
por Nei (61), João por Cardoso (67), Lucas por Ibtahima (78), Luis Esteves por Diogo Castro (78), Matos por Rabiola (83) e Mendes por Gonçalo (88).
Disciplina cartões amarelos para Carlos Freitas
(55), Ruben Marques (67), João Mendes (77), Helinho (80), Zé OLiveira (84), Nei (90+2) e Ibrahima
Bamba (90+3).

Intervalo
0-0

Árbitro Fábio Loureiro (AF Viseu)

Mesquita
Timóteo
Sidónio
Corunha
Edu
Ramalho
Nkolo
Carneiro
Kenedy
Thiam
Motty
Rui E. Borges

Rogério Santos
Jason Noslin
Anthony
Rodrigo Borges
Pedro Martins
Paulinho
Schurrle
Luan
Vitor Ferreira
Hernani
Kodisang
Vasco Faísca

Suplentes Hernani por Álvaro Fernandes (59),
Luan por Vasco Fernandes (77), João Santos por
Eduardo Ribeiro (77), Carneiro por Mário Borges
(85), Motty por Patrick (88), Ramalho por Guilherme Silva (89), Luis Costa por Juan Santos (89) e Vitor Ferreira por Rafael Tavares (90+1).
Disciplina cartao amarelo a Luan (30), Luis Costa
(63), Corunha (69), Ramalho (75), Rogério (93).
Golo Vitor Gabriel (88 m).

§arbitragem
Em comunicado
Direcção do Berço SC
denuncia “atropelo
à verdade desportiva”
A direcção do Berço SC não calou a
sua revolta depois daquilo que considera um “atropelo à verdade desportiva” no seu jogo disputado em
Vila do Conde, com o Rio Ave B que
perdeu por 1-0.
“Depois do golo que nos negaram
contra o Fafe, tirando-nos dois pontos aos 90 minutos, a vergonha
continuou hoje em Vila do Conde,
com uma grande penalidade não
assinalada sobre André Martins, tal
como um golo anulado por fora de
jogo. As imagens são claras e nenhuma arbitragem séria seria capaz
de anular estes dois lances tão óbvios e com a desfaçatez com o que o
fizeram”, disse o clube, agastado
com a arbitragem de Márcio Torres,
da AF Viana do Castelo, que já prejudicou o Berço noutro jogos.
Clube vai apresentar queixa na FPF.
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Opinião
PEDRO MORGADO Psiquiatra e Professor da Universidade do Minho

Ideias

Unir Braga e Guimarães

P

rosperar fora de Lisboa e do Porto é
uma tarefa muito difícil num país
tão centralista e centralizador como
Portugal. E esse é um dos principais problemas do nosso país.
O município de Braga é o maior concelho fora das Áreas Metropolitanas e o
quadrilátero urbano (Braga, Guimarães,
Famalicão e Barcelos) é, destacadamente,
o maior centro urbano fora de Lisboa e do
Porto. Para além destes quatro municípios, os núcleos urbanos de Vila Verde,
Amares, Esposende, Vizela, Fafe e Póvoa
de Lanhoso estão organicamente integrados no quadrilátero, formando um núcleo
que agrega perto de 800 mil pessoas. No
Alto Minho, o vale do Lima congrega
perto de 150 mil pessoas.
Com 10% da população, o Minho é responsável por cerca de 15% dos bens exportados pelas empresas nacionais e apenas 6% das importações, contribuindo de
forma determinante para equilibrar a balança comercial do país (dados PORDATA de 2019).
Apesar da sua importância demográfica
e económica, o Minho continua sem uma
voz ativa, relevante e decisiva no conjunto nacional. Uma voz que lhe permita
consolidar-se como terceiro centro urbano do país e maximizar a sua capacidade
de gerar riqueza e, dessa forma, contribuir para melhorar as condições de vida
das suas populações e as condições económicas e competitivas do país.
Comecemos pelas nossas responsabilidades e por pensar naquilo que podemos
fazer para melhorar a vida das nossas comunidades. Somos uma região excessivamente pulverizada em bairrismos que há
muito deixaram de fazer sentido e de servir os nossos interesses comuns.
Em primeiro, talvez seja tempo de rever
a organização em três Comunidades Intermunicipais (Alto Minho, Ave e Cávado). Os municípios são territórios demasiado pequenos neste mundo globalizado
e as três Comunidades Intermunicipais
que nos separam são divisões artificiais e
inorgânicas que não servem os nossos in-
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teresses. Ao dividir o Minho em três partes, dificulta-se a possibilidade de desenvolvimento de uma estratégia verdadeiramente integradora e comum. Ao contrário
do que sucede nas Áreas Metropolitanas
de Lisboa e do Porto, não existe no Minho uma voz (nem uma entidade) que
agregue as nossas vontades e o nosso sentir, que defenda a nossa visão para a região e que defina uma estratégia de desenvolvimento para o futuro.
Em segundo, continuamos sem capacidade de desenvolver projetos mobilizadores e transformadores com dimensão suficiente para unir Braga e Guimarães, duas
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cidades que distam quinze quilómetros e
demasiados séculos entre si. A Universidade do Minho, um projeto verdadeiramente regional e extraordinariamente
bem sucedido no plano nacional e internacional, é o caderno de encargos para o
que temos que fazer em conjunto.
Como no Ensino Superior, também na
Saúde precisamos de criar mais pontes. A
conjugação de esforços entre os diferentes atores é fundamental para que o Minho possa ter todas as valências e especialidades hospitalares que a sua dimensão e
diferenciação já justificam. Por outro lado, as redes de referenciação hospitalar

DIRECTOR DO JORNAL director@correiodominho.pt
Paulo Monteiro (CP1145A)
CORPO REDACTORIAL redaccao@correiodominho.pt
Chefe de Redacção: Rui Miguel Graça (CP4797A).
Subchefe de Redacção: Carlos Costinha Sousa (CP5574A).
Redacção: Joana Russo Belo (CP4239A), José Paulo Silva (CP679A), Marlene
Cerqueira (CP3713A), Marta Amaral Caldeira (CP4926A), Miguel Machado
(CP4864A), Miguel Viana (1958A), Patrícia Sousa (CP2720A), Paula Maia
(CP4259A), Rui Serapicos (CP1763A).
Fotografia: Rosa Santos (CP4402A).
Grafismo: Filipe Ferreira (Coordenador), Filipe Leite e Rui Palmeira.

continuam demasiado confusas e não respeitam o desenho das comunidades intermunicipais. O munícípio de Vieira do Minho, por exemplo, decide a rede viária e a
organização de cuidados de saúde na CIM
do Ave mas as pessoas são referenciadas
para atendimento hospitalar em Braga
(CIM do Cávado). Em Famalicão (CIM
do Ave), as especialidades têm referenciação para o Hospital de Braga (CIM do
Cávado) à excepção da Psiquiatria que é
direcionada para o Hospital de São (AMP
Porto). Este desalinhamento entre as CIM
e a realidade são mais um indicador da urgência da sua revisão.
Em terceiro, continuamos sem uma visão integrada da mobilidade no Minho.
Depois de décadas de abandono das redes
urbanas de transportes coletivos, o governo passou a considerar os transportes de
Braga e Guimarães nos planos de apoio
que, no passado, eram dedicados quase
exclusivamente a Lisboa e Porto. O
apoio, ainda insuficente, não deixa de ser
uma sinal positivo mas é bastante triste
sabermos que autocarros que deixam de
servir no Porto vêm para Braga. Há mesmo uns portugueses de primeira e outros
de segunda?
A ferrovia está integralmente direcionada para a ligação de Braga, Guimarães,
Famalicão e Barcelos com o Porto (e Lisboa) não promovendo qualquer articulação entre as grandes cidades do quadrilátero. A ligação ferroviária entre Braga e
Guimarães - adiada há mais de um século
- continua sem projeto e não se vislumbram reais intenções de a ver concretizada. Demoramos mais tempo a chegar a
Guimarães do que a chegar ao Porto. Alguém compreende isto?
Perder a oportunidade de ligar o quadrilátero por ferrovia nesta década é trabalhar para um país ainda mais centralizado
em Lisboa e no Porto e, pior que tudo,
contribuir para que fiquemos ainda mais
pobres, mais desiguais e menos competitivos. É desta que nos juntamos e fazemos
deste 15 quilómetros que nos unem a nossa força para vencer o futuro?
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Opinião
JOÃO ANDRADE Diretor do Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio

Voz às escolas

Resiliência

C

omo tantas outras coisas na vida coletiva,
também as palavras – e os conceitos que
lhes atribuem - são sujeitos a modas. É esse
o caso atual da palavra “resiliência”. No entanto, esses modismos são sempre uma oportunidade para
refletir sobre uma ou mais das dimensões da nossa
vida, individual ou coletiva.
É esse o caso da palavra “resiliência”, mais do que
pertinente numa nação que se aproxima, a passos
largos, de 900 anos de memória coletiva.
Nas palavras de John Volmink, do Movimento
Ubuntu, a “resiliência é a capacidade de superar o limite do sofrimento” na busca de um fim. Algumas
das mudanças mais significativas que aconteceram
na história recente da humanidade partiram de superiores exemplos de resiliência. Atente-se aos exemplos de Mahatma Gandhi ou Nelson Mandela, ou a
obstinada persistência que tem levado à disseminação e prevalência da democracia no mundo.
Mas também refere John Volmink que “Os fins
que defines devem ser congruentes com o que mais
valorizamos”, porque, “somente se assim for, teremos a força necessária para superar as dificuldades”. Será esse o traço transversal à luta dos direitos

É

comumente repetido que este
tempo de confinamento permite
usufruir do tempo lento da leitura, proporcionando disponibilidade e
interesse que, porventura, outros contextos não geram em nós.
Sem certeza de que seja real e visível,
não se deixa constatar que tal é uma
possibilidade e, para quem experimenta, é inultrapassável o confronto com
uma inevitabilidade: a nossa incapacidade de absorver e reflectir sobre todas
as notícias geradas, a nossa incapacidade de acompanhar o que se vai, literária
e jornalisticamente, produzindo.
Ao autor deste texto, assistem (sempre) dois dilemas: existir (sempre e inevitavelmente) muitos mais livros que
merecem e se desejam ler do que aqueles que, realmente, são lidos; existir (fatalmente) muitos mais escritos jornalísticos que merecem reflexão e
ponderação do que aqueles que, realmente, são atendidos.
Seja como for, o esforço continua, na
perseguição da utopia, acreditando que,
não sendo possível chegar à meta,
quanto mais próximo da mesma ficarmos, melhor será.
Vem “isto a propósito” do hábito que
este tempo foi consolidando no autor
destas palavras de, regularmente, fazer

humanos no Ocidente, à queda da Cortina de Ferro,
à queda das ditaduras na América do Sul, África e
em grande parte da Ásia ou à Primavera Árabe.
No dia 16 do mês passado, foi apresentado o Plano
de Educação e Resiliência, que é, de acordo com o
Governo, a revisitação dos trabalhos da estratégia
Portugal 2030 perante a emergência de saúde
SARS-CoV-2, nele definindo medidas mitigadoras
de curto e médio prazo, com vista à recuperação e
resiliência da economia e da sociedade portuguesas.
O Plano, de aplicação nacional e com um período
de execução até 2026, pretende implementar, com
recursos que ascendem a cerca de 14 mil M€ de
subvenções, um conjunto de reformas e de investimentos que, em caso de sucesso, permitam ao país
atingir um crescimento económico sustentado, intencionando o objetivo de convergência com a Europa ao longo da próxima década.
Embora o Plano, assente na Estratégia 2030, reitere a necessidade de “reduzir a percentagem de adultos, incluindo jovens, em idade ativa sem o nível de
ensino secundário; alcançar um nível de 60 % dos
jovens com 20 anos que frequentem o ensino superior, com 50 % dos graduados de educação terciária

na faixa etária dos 30 -34 anos até 2030;” e refira
também a necessidade de reforço da Educação Inclusiva, parece-nos que, em concreto e no que concerne à Organização Escola, em particular a Escola
Pública, a sua ação concretamente definida se circunscreve, no imediato, à Capacitação Digital e ao
respetivo Plano de Transição, como se tal fosse o
principal problema ou desafio da escola atual. O
contexto pandémico, efetivamente, veio evidenciar
as limitações da estrutura tecnológica, não só das escolas, mas também da nacional. No entanto, temos
de ser capazes de ver para além da atual pandemia.
Como muito bem refere o Conselho das Escolas, na
sua contribuição para o processo de consulta em vigor, “É necessária uma estratégia, e os correspondentes investimentos, capaz de valorizar a carreira
docente e de atrair os jovens à formação profissional
na docência, sob pena de o PRR, na componente da
Escola Digital, perecer por falta de professores qualificados ou, simplesmente, por falta de professores”. Não atentar a esta realidade, da premência de
docentes qualificados, motivados e com espaço de
ação nas escolas, bem como de jovens que vejam
claramente na educação uma porta para um futuro

melhor, a estratégia digital poderá resumir-se a um
conjunto de equipamentos que em pouco tempo ficarão obsoletos.
Relembrando John Volmink, resiliência tem que
assentar naquilo que mais valorizamos. A educação
digital é somente uma das partes de algo maior e
fundamental da vida de todos, a Educação.
Se há algo que a atual Pandemia tornou claro, é a
necessidade de o Estado assegurar, para todos e em
igualdade, aquilo que é básico e essencial. Neste momento, ninguém discute a necessidade de um Sistema Nacional de Saúde forte e abrangente. Os primeiros heróis da resiliência nacional foram os seus
profissionais, sejam eles médicos, enfermeiros ou
auxiliares de saúde, diferentes nas suas funções, mas
iguais no desafio ao risco na proteção de todos nós.
O futuro de Portugal pós pandémico assentará, como sempre, na defesa e qualidade - para todos, como a Constituição e as Leis de Base preveem - dos
pilares fundamentais do nosso Estado de Direito.
Sendo a Educação - e a Educação Pública – claramente um deles.
Resiliência é ter a consciência desse essencial e
reerguemo-nos teimosamente na sua defesa.

Fragmentos de leituras que vão ficando…
sínteses do que lê e ouve, de eleger uma
notícia ou excerto de textos, de se fixar
numa entrevista ou crónica, e proceder
a uma, chamar-se-á livremente, revisão
crítica, emprestando a sua visão e pensamento para, no final, melhor potenciar e rentabilizar a leitura.
Dos últimos dias, fixa-se uma importante entrevista do arquitecto Gonçalo
Byrne, hoje presidente da ordem dos arquitectos, dada ao jornal Expresso. Importante não só pelo profissional relevante que é, como também pelo cargo
institucional que ocupa e, sobretudo,
pelo pensamento crítico e denso – independentemente do acordo ou desacordo
com as suas posições e ideias – que revela.
Da mesma, ficam alguns apontamentos (da exclusiva responsabilidade de
quem escreve, não do entrevistado):
1. A importância do erro como factor
de desenvolvimento e aprendizagem,
não sendo o mesmo erro um anátema,
mas uma oportunidade de se fazer melhor e crescer. O erro deve ser valorizado no sentido perspéctico do futuro e da
sua superação, não como herança inul-

FILIPE FONTES
Arquitecto

Ideias
trapassável e omnipresente. Por isso, é
fundamental fazer perguntas. E, mais
ainda, saber fazer perguntas. Porque, na
verdade, são estas que nos levam à procura e à descoberta das respostas… Não
por acaso que, com a leitura da entrevista se recordo a expressão mais repetida por Sobrinho Simões, ilustre cientista e cidadão português, a inúmeras
perguntas: “não sei”…
Claro está que o erro marca e deixa
rasto e, no caso, no território, é inevitável o seu carácter irreversível sem outra
intervenção / acção, porventura, de
maior dimensão e profundidade. Razão
teria quem disse que o “arquitecto é um
fazedor de problemas. E trabalha para

resolver esses problemas…”
2. A distinção, e a importância de tal,
de cultura, mercado, discussão pública
e mercado. E, dentro desta realidade,
importante diferenciar o que é encomenda e a definição do que se pretende
do acto de projectar e, depois, de construir. Mais importante ainda, não confundir e sobrepor reflexão colectiva sobre uma determinada intervenção (em
que se incorpora os contributos individuais para a construção de uma síntese
comum) e “crítica gratuita e desgarrada” de sentido construtivo, gerando,
muitas vezes, o chamado “ruído”. Polémica é, tantas vezes, a mistura destas
duas realidades. Não é (como deveria
ser) divergência de pensamento e dialéctica útil. É falta ou fraca comunicação e diálogo.
Tal acontece porque, muitas vezes, é
convicção, tudo se mistura no mesmo
objecto, tudo se dilui no chamado produto final que, regra geral, é “discutido” quando “pronto e acabado”. Perceber a importância de bem definir as
premissas e o “porquê” da intervenção,
o “para quê” e em função “de quê” é in-

dispensável porque tal é que, verdadeiramente, merece e deve ser “discutido”
colectivamente. Afinal, serão estas premissas que alimentarão o projecto feito
resposta às perguntas emanadas pela
“encomenda” (e quantas vezes culpabilizamos o projecto por “erros e omissões” que resultam muito mais de uma
“encomenda incompleta e omissa” do
que da sua incompetência e incapacidade.
Acresce que projecto é produção de
cultura, mas só com a obra, com o usufruto e utilização, apropriação e sensorização é a que atingimos a arquitectura…
Por isso, há que distinguir cultura e
mercado, possuindo ambos lugares neste “mundo por nós habitado”, mas seguramente lugares distintos e merecedores
de leitura e atenção específicas.
Muitas mais questões e situações poderíamos transportar para reflexão desta entrevista. E de outros escritos encontrados e lidos. Mas falta espaço e
tempo. Fica a certeza de que o tempo
não acaba e de que a esperança inerente
a utopia mencionada palavras atrás se
confirma, na sua impossibilidade final,
mas também na bondade do seu caminho. O próximo texto será oportunidade
de continuar…
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Derrota tremendamente injusta

ESTÁDIO AURÉLIO PEREIRA

AS GUERREIRAS DO MINHO perderam com o Sporting, na 6.ª jornada de apuramento de campeão,
num resultado que não espelha o que se passou em campo, onde o SC Braga dominou todo o jogo.
| Miguel Machado |

Foi um castigo demasiado pesado e injusto para o excelente jogo que as Guerreiras do Minho
fizeram em Alcochete. A vitória
por 1-0, com um golo de penálti
nos últimos minutos, foi resultado lisonjeiro para o Sporting,
que numa semana levou a melhor sobre as bracarenses por
duas vezes, mas de forma feliz.
A equipa de Miguel Santos
mostrou muita personalidade,
dominou as leoas do início ao
fim, mas pecou na finalização
nesta sexta jornada da fase de
apuramento de campeão do nacional de futebol feminino. Determinadas a vingar a derrota na
meia-final da Taça da Liga, as
Guerreiras entraram melhor no
encontro e criaram os primeiros
lances de perigo. Aos 15 e 16
minutos, Jermaine falhou em zona frontal, logo depois foi Delgadillo rematar para a baliza defendida por Inês Pereira.
Face à maior superioridade das
Guerreiras, só aos 28 minutos o
Sporting criou perigo no ataque
num remate ao lado de Capeta.
Mas era o SC Braga que estava

SC BRAGA

melhor e aos 36 minutos, a avançada sul-africana Jermaine teve
nova oportunidade para ter dado
a vantagem às minhotas na primeira parte.
No segundo tempo, a equipa
do SC Braga continuou a mostrar melhor futebol e voltou a
dispor das melhores oportunidades para marcar. Aos 71 minutos, Andreia Norton, de livre,

obrigou Inês Pereira a grande
defesa. Dois minutos depois foi
Nágela a ficar perto do golo, em
mais uma boa oportunidade para
as Guerreiras no ataque.
Completamente contra a corrente do jogo, o Sporting chegou
ao golo da vitória aos 86 minutos, num lance de penalidade
muito cruel paras as bracarenses,
com Nevena a concretizar.

1

0

Intervalo
0-0

Marie Hourihan
Rayanne Machado
Nágela Andrade
Diana Gomes
Ágata Filipa
Dolores Silva
Regina Pereira
Andreia Norton
Myra Delgadillo
Laura Luís
Jermaine

Inês Pereira
Mariana Rosa
Bruna Lourenço
Nevena
Joana Marchão
Andreia Jacinto
Fátima Pinto
Tatiana Pinto
Ana Borges
Ana Capeta
Raquel Fernandes
Susana Cova

Miguel Santos

Substituições Laura Luís por Keane (72), Ana Capeta por Carolina Mendes (75), Regina Pereira por
Érica da Costa (84), Diana Gomes por Sofia Silva
(89) e Myra Delgadillo por Cindy Koning (89).
Disciplina cartão amarelo a Diana Gomes (21),
Nágela Andrade (85) e Inês Pereira (90+3).
Golos Nevena (86 m, gp).

Miguel Santos
(treinador do SC Braga)

Guerreiras do Minho voltaram a não ter a sorte do jogo em Alcochete

SC BRAGA

Árbitro Catarina Campos (AF Lisboa)

lll
“O Braga foi muito superior.
Empatar este jogo já era
mau, perder é horrível. Fomos muito infelizes neste
jogo e na finalização podíamos ter tido um bocadinho
mais de cabeça fria. O futebol, por vezes, é cruel e hoje
foi demasiadamente cruel
com o Braga.”

FUTEBOL FEMININO

SPORTING

“Acabou por ser um resultado que veio premiar a capacidade de superação e união
destas jogadoras. Mas temos consciência de que não
fizemos um bom jogo.”

+ resultados
Nos outros jogos desta 6.ª
jornada, a equipa feminina do Famalicão venceu o
Albergaria e continua a
surpreender nesta fase
final da competição.
Resultados da 6.ª jornada:
Marítimo - Torrense, 5-1
Condeixa - Benfica, 0-2
Famalicão-Albergaria, 3-1
Sporting - SC Braga, 1-0

Susana Cova
(treinadora do Sporting)

O SC Braga sofreu o primeiro
desaire nesta fase final, após três
vitórias seguidas, mas continua
na luta pelo título nacional.
Na próxima quarta-feira as
Guerreiras recebem o Condeixa
no Estádio 1º de Maio.

Triunfo por 1-0 diante da UD Oliveirense

Vítor Campelos
estreia-se a vencer
no Desp. Chaves
SEGUNDA LIGA

| Miguel Machado |

Ao quarto jogo e depois de três
empates consecutivos, o treinador minhoto Vítor Campelos somou finalmente a primeira vitória no comando técnico do
Desportivo Chaves, ontem, frente à UD Oliveirense, por 1-0, na
23.ª jornada da II Liga.
O único golo na partida disputada em Oliveira de Azeméis foi
apontado aos 33 minutos da ºri-

meira parte, por Wellington Carvalho. O Chaves ocupa a sexta
posição com 36 pontos.
Já a Académica de Coimbra
venceu ontem em Penafiel, por
2-1, e segue no terceiro lugar
com 45 pontos, nos lugares de
subida à I Liga. Recorde-se
que o Vizela venceu o Mafra,
por 2-0, no sábado, é quarto
classificado, com 41 pontos,
A jornada 23 prossegue esta segunda-feira com a realização de
mais cinco partidas.
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II LIGA
JORNADA 23

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

47
46
45
41
37
36
30
29
29
27
26
25
22
22
21
19
18
16

RESULTADOS

TOTAL

CASA

FORA

J V E D M S

V E D M S

V E D M S

6
7
7
9
5
3
5
6
4
5
5
3
2
2
1
2
1
2

8
7
6
2
5
7
3
2
3
2
1
3
3
3
2
2
3
1

22
22
23
23
22
23
23
21
22
22
22
21
22
23
21
22
22
22

14 5 3 36 15
14 4 4 33 17
13 6 4 31 18
11 8 4 34 26
10 7 5 24 17
10 6 7 29 24
8 6 9 27 28
8 5 8 28 28
7 8 7 26 32
7 6 9 36 30
6 8 8 22 25
6 7 8 22 23
5 7 10 24 32
5 7 11 20 33
3 12 6 22 28
4 7 11 17 30
4 6 12 15 29
3 7 12 24 35

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

1
3
2
1
2
4
2
3
4
3
3
3
4
6
2
5
7
8

23
16
16
20
10
8
15
16
14
18
14
15
10
10
9
7
6
15

12
11
9
10
8
11
10
11
18
11
11
14
15
16
12
14
16
19

1
3
4
6
3
2
2
2
4
4
5
3
2
3
5
3
3
6

2
1
2
3
3
3
7
5
3
6
5
5
6
5
4
6
5
4

13
17
15
14
14
21
12
12
12
18
8
7
14
10
13
10
9
9

3
6
9
16
9
13
18
17
14
19
14
9
17
17
16
16
13
16

Oliveirense, 0; Chaves, 1
Varzim-Leixões (20 horas)
Vilafranquense-Covilhã (18 horas)
Benfica B-Arouca (16 horas)
FC Vizela, 2; Mafra, 0
Penafiel, 1; Académica, 2
Cova P.-Ac. Viseu (15 horas)
FC Porto B-Casa Pia (15 horas)
Feirense-Estoril (19.45h, 9/03)

PRÓXIMA JORNADA
Covilhã - Oliveirense
Estoril - Varzim
Casa Pia - Vilafranquense
Ac. Viseu - Benfica B
Académica - FC Vizela
Mafra - Feirense
Arouca - Penafiel
Chaves - FC Porto B
Leixões - Cova P.
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ID:124391058-3 -

119.000 €

C.E.:(C) Excelente T3 no centro da cidade,
com elevador e garagem individual.
Venha conhecer!

ID:124391047-32 -

110.000 €

C.E.:(D) Apartamento T3 em Terras de Bouro,
em prédio com elevador e garagem fechada.
Cozinha equipada, aquecimento central, vidros
duplos, 2 casas de banho completas e todos
os quartos com roupeiros embutidos, no centro.

ID:124391013-168 -

128.000 €

C.E.:(D) Apartamento T4
no centro da cidade de Braga
– Junto à Estação de Comboios.
Entregue totalmente remodelado!
visite já!

ID:124391010-186 -

99.000 €

C.E.:(D) Apartamento T3,
próximo ao centro da cidade.
O imóvel encontra-se renovado e dispõe
de garagem individual fechada.
Marque já a sua visita!
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

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

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

COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS

T0 69 000 €

Construção a iniciar em Gualtar
www.nortinveste.com

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

€ 35.000
Favor ligar ao 927 562 704

Correio

do Minho.pt
Faça a sua assinatura
Nome
Morada
Localidade
C. Postal
E-mail

Tlf./Tlm.

N.º Contribuinte

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

PREÇO: 600,00 €

Junto envio o cheque n.º .................................................................................,
sobre o Banco...................................................................................................

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

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

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

CASA
DE QUINTA
EM PEDRA

ARRENDA-SE

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

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

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

OS
RECEPCIONAM
S
IA
D
TODOS OS
O
EN
U
Q
O SEU PE
O
CI
N
Ú
N
A

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

TABACARIA
CENTRAL
Central de Camionagem
Braga

SINTONIZE 106.0 FM

www.antenaminho.pt
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SOBRE RODAS

ANUNCIE NAS
NOSSAS PÁGINAS

COMPRE NOS STANDS CM

BUGATTI DIVO

DEMOROU DOIS ANOS A FAZER
Como bom fabricante de modelos altamente exclusivos, a Bugatti
tem de dar resposta aos pedidos mais extravagantes. É o caso
deste Divo encomendado por um cliente que pediu um padrão
exterior a invocar as pintas de uma joaninha.
Este Divo único, carinhosamente chamado ‘Ladybug’ (joaninha), possui um padrão geométrico com um efeito de desvanecimento algorítmico. Apenas para definir como implementar a referida sequência nas curvas complexas da carroçaria,
sem distorcer os diamantes que foram utilizados como padrão (em vez de pintas), a Bugatti necessitou de meio ano de
trabalho – recorrendo para o efeito a simulações por computador. Ao todo foram utilizados 1600 “diamantes” na carroçaria. A cor principal chama-se Customer Special Red, que
conta com um tom de Graphite contrastante. No interior foi
utilizado o mesmo esquema de cores do exterior. Ao todo, a
Bugatti precisou de cerca de dois anos de trabalho (minucioso) para concluir o processo de produção do carro.

DR

O exemplar único possui
um esquema em dois tons, com
padrão “joaninha”,
extremamente complexo

RENAULT
PREMIUM
LANDER
410 cavalos

confiança e credibilidade
910 829 639

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

RENAULT
PREMIUM
270 cavalos
Ano 2012
69000 km

www. rolarverde.com
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www.vciautomoveis.pt

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

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

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

vcivenda@gmail.com

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

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

BRAGA
Tlf. 253 300 500

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

FORD PUMA DIESEL 1.5 TDCI 120CV
AE-28-PP – 23.750€
7 ANOS DE GARANTIA
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Agenda
Publicidade

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

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

06:14
06:30
10:00
12:59
14:24
15:07
17:30
19:04
19:54
19:59
21:01
21:42
22:45

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Os Nossos Dias
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
O Preço Certo
Direito de Antena
Telejornal
Outras Histórias
Joker
Histórias das Mulheres
do Meu País
23:43 Uma Mulher Não Chora
- Renato Júnior
Ao Vivo no Maria Matos
01:18 O Último Navio
02:02 O Sábio

18:26 Grizzy e os Lemingues
18:34 Dennis e Gnasher:
Os Aventureiros
18:45 Radar Xs
18:52 O Meu Cavaleiro e Eu
19:04 Bell e Sebastião
19:29 Max & Maestro
19:53 No Tempo em Que Víamos
A Cidade Pela Janela
19:59 Peanuts
20:06 Banda Zig Zag
20:11 As Mulheres na Arte
21:30 Jornal 2
22:05 A Floresta
22:57 Bárbara (2012)
00:40 ESEC-TV
01:07 Sociedade Civil
02:08 Euronews
05:45 Lusitana Paixão

SIC
05:35
06:00
08:30
10:10
13:00
14:50
16:00
18:05
19:30
19:57
21:45
22:25
23:40
00:35
01:10
01:40

TVI
Camilo, o Presidente
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Júlia
Viver a Vida
Êta Mundo Bom!
Jornal da Noite
Amor, Amor
A Serra
Tempo de Amar
Totalmente Demais
Passadeira Vermelha
Coração de Tinta

05:45
06:05
06:30
07:00
10:12
13:00
14:50
16:00
18:00
19:00
19:57
21:30
21:45
00:00
01:45
03:45

Os Batanetes
George, o Curioso
Diário da Manhã
Esta Manhã
Dois às 10
Jornal da Uma
A Única Mulher
Goucha
Big Brother - Duplo Impacto
Última Hora
Big Brother - Duplo Impacto
Diário
Jornal as 8
Revelação
Bem Me Quer
Big Brother - Duplo Impacto
Extra
Contrabando
Doce Tentação

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

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

Sudoku
8
6

AMARES
MERCADO T. 253 377 760

CABECEIRAS DE BASTO
MOUTINHO T. 253 662 247

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

R. do Mercado Municipal

Largo da Boavista

Praça Guilherme de Abreu, 61

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
BARCELINHOS T. 253 831 245

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
FERREIRA T. 253 482 477

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

Av. Abade Tagilde, 901

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

FAFE
MOURA T. 253 599 473

ARCOS DE VALDEVEZ
ST. BÁRBARA T. 258 514 090

PONTE DE LIMA
S. JOÃO T. 258 941 197

R. Montenegro, 191

R. Dr. Joaquim Carlos Cunha Cerqueira, 103

Largo de São João 4-8

VILA NOVA DE FAMALICÃO
BARBOSA T. 252 302 120

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
MANSO T. 258 822 520

R. Barão de Trovisqueira, 71

Praça Conselheiro Silva Torres

Largo João Tomás da Costa ,34

GUIMARÃES
HÓRUS T. 253 517 144

MELGAÇO
VALE DO MOURO T. 251 403 312

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

Largo Carlos Amarante

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

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

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

8

Largo do Toural, 26

Rua Dr. Augusto César Esteves, 213

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
VALE DO MOURO T. 251 565 821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Quinta Andorinhas Loja 9/10
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6

4

9
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Rua Queirós Ribeiro, 23-25

antenaminho.pt

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

BRAGA
MISERICÓRDIA T. 253 201 680

1

5

FARMÁCIAS

R. Custódio José Gomes Vilas Boas, 57

7

6
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NOVIDADE
3 lindas acompanhantes
Simpáticas e carinhosas
Atendem 24 horas
Espaço com marquesa.

916 241 690

SOU UMA
INICIANTE NISSO,
COM A PANDEMIA
TIVE QUE OPTAR
POR UNS DIAS.
SE QUER UM
MOMENTO BOM.

910 874 935
1ª Vez Travesti
Recém chegada
com dot xxxl oral
natural seios xxxl
corpo maravilhoso
meiguinha beijos
de lingua foto real
centro

920 409 772

Publicidade 27

JOGOS

Atracção
Fatal

CABRITINHA
DE VOLTA

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

Segunda 01/03/21

das 8 às 19 horas

918 595 077

964 131 762

Sorteio 09/2021

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

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

925 751 527
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28 891
2.º Prémio 10 738
3.º Prémio 21 783
1.º Prémio

Terça 02/03/21

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

932 426 373

Sorteio 18/2021

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

Insólitos

Primeira mensagem escrita
no Twitter está a ser leiloada
por... 83 mil euros

A primeira mensagem no Twitter está a ser
leiloada como obra de arte digital... e as
licitações já chegaram aos 100 mil dólares
(cerca de 83 mil euros).
“Configurando o meu twtrr [abreviatura de
Twitter]”, reza a singela mensagem escrita
em março de 2006 pelo fundador do Twitter,
Jack Dorsey.

Texugo invade casa e rouba
comida de gato

Há algum tempo que Zoe Henderson andava
desconfiada de que algum animal lhe
entrava em casa de madrugada para roubar
a comida do gato, mas só quando acordou
a meio da noite com o focinho de um texugo
a centímetros do rosto é que descobriu o
culpado. O animal conseguiu fugir, mas Zoe
montou uma câmara de vigilância, tendo
apanhado o intruso em flagrante na noite
seguinte.

Sorteio 18/2021

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

Sorteio 09/2021

LISA
Rocket

Momento de arte
proporcionado
por Daniel Mustafa,
com a ajuda da
modelo Lisa Rocket.
Mesmo para quem
não aprecia um corpo
tatuado este ‘quadro’
não deixa ninguém
indiferente.

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: O Imperador, que
significa Concretização.
Amor: Faça uma surpresa ao seu
amor. Fortaleça a relação.
Saúde: Coma mais frutos secos,
como cajus e avelãs. Fazem bem
ao cérebro.
Dinheiro: Termine tarefas
pendentes. Concretizará os seus
objetivos.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 36, 41,
49
Touro
Carta do Dia: 9 de Paus, que
significa Força na Adversidade.
Amor: A sua relação poderá ser
posta à prova.
Saúde: Tenha mais cuidado com a
coluna. Evite carregar pesos.
Dinheiro: Controle as compras por
impulso. Os tempos são de
poupança.
Números da sorte: 6, 12, 19, 21,
28, 37
Gémeos
Carta do Dia: Rei de Ouros, que
significa Inteligente, Prático.
Amor: Possibilidade de assumir
uma relação séria que lhe trará
alegria.
Saúde: Irá sentir-se com muita
energia. Aproveite para passear.
Dinheiro: Está a produzir um
trabalho de elevado nível. Acredite
em si.
Números da Sorte: 2, 9, 14, 21, 33,
41

Balança
Carta do Dia: 6 de Espadas, que
significa Viagem Inesperada.
Amor: Se está só prepare-se, é
provável que o amor invada o seu
coração.
Saúde: Pode constipar-se. Evite
ambientes com ar condicionado.
Dinheiro: Possível viagem de
negócios. Correrá tudo bem.
Números da Sorte: 9, 12, 21, 27,
46, 48
Escorpião
Carta do Dia: 5 de Paus, que
significa Fracasso.
Amor: Evite perder tempo a
questionar os seus sentimentos. Se
está apaixonada, mergulhe de
cabeça no amor.
Saúde: Tome cuidado com o frio.
Corre o risco de apanhar uma gripe.
Dinheiro: Continue a empenhar-se
nas suas funções e evite o
fracasso. O sol há-de brilhar.
Números da Sorte: 19, 21, 28, 34,
39, 42
Sagitário
Carta do Dia: Cavaleiro de Copas,
que significa Proposta Vantajosa.
Amor: Valorize-se mais. Já dizia o
ditado “se eu não gostar de mim,
quem gostará?”.
Saúde: Cuide mais de si.
Dinheiro: Dia intenso a nível
profissional. Pode receber uma
proposta vantajosa.
Números da Sorte: 1, 9, 21, 27, 39,
41

Caranguejo
Carta do Dia: 5 de Copas, que
significa Derrota.
Amor: Com inteligência, conseguirá
dar a volta a uma desavença com o
seu par. Evite a derrota da sua
relação.
Saúde: Fortaleça o sistema
imunitário. Coma alho e cebola.
Dinheiro: Atenção aos gastos
exagerados. Chegou a hora de
amealhar.
Números da Sorte: 11, 16, 24, 28,
30, 43

Capricórnio
Carta do Dia: 5 de Espadas, que
significa Avareza.
Amor: Pense mais nos sentimentos
do seu par. Concentre-se em fazêlo feliz.
Saúde: O negativismo faz mal à
saúde. Afaste os maus
pensamentos.
Dinheiro: É importante que evite ser
avarenta. A generosidade pode
trazer-lhe valiosas recompensas.
Números da Sorte: 9, 17, 23, 27,
41, 49

Leão
Carta do Dia: 8 de Ouros, que
significa Esforço Pessoal.
Amor: Dê mais atenção à pessoa
amada. Amar é dar e receber.
Saúde: Período marcado pela
calma e pela harmonia. Aproveite
para guardar energias.
Dinheiro: Esforce-se para
desempenhar as suas tarefas com
esmero. O sucesso chegará.
Números da Sorte: 11, 19, 20, 28,
41, 47

Aquário
Carta do Dia: Os Amantes, que
significa Escolha.
Amor: O seu coração pode ser
acometido por dúvidas. Escolha o
que for melhor para si.
Saúde: O stress diário prejudica o
seu sistema imunitário. Cuide de si.
Dinheiro: Seja humilde com os seus
colegas. A simplicidade é uma
virtude.
Números da Sorte: 7, 13, 16, 25,
34, 39

Virgem
Carta do Dia: A Papisa, que
significa Estabilidade, Estudo e
Mistério.
Amor: Poderá atravessar um
período conturbado a nível
sentimental. Mantenha a calma.
Saúde: Procure deitar-se cedo e
dormir bem. Poupe-se.
Dinheiro: Partilhe as suas ideias
com os colegas. Juntos podem
descobrir novas oportunidades.
Números da Sorte: 1, 13, 27, 33,
41, 45

Peixes
Carta do Dia: 10 de Espadas, que
significa Dor, Depressão,
Escuridão.
Amor: Todas as pessoas têm
defeitos. Seja compreensiva e
aceite o seu par tal como ele é.
Saúde: Tendência para dores de
cabeça. Alimente-se bem.
Dinheiro: Hoje pode sentir-se mais
negativa. Não deixe que isso afete o
seu trabalho. Na vida tudo passa.
Números da Sorte: 2, 9, 16, 25, 36,
42
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TUDO PARA TALHOS
E SUPERMERCADOS
PRODUTOS
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Rua Padre Manuel Joaquim Rebelo, n.º 1
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Futebol

Sub-23 do SC Braga
empatam com Estoril

Os sub-23 do SC Braga empataram
ontem com o Estoril-Praia (1-1) na
8.ª jornada de apuramento do
campeão da Liga Revelação. Berna
colocou o SC Braga em vantagem
mas Klismahn repôs o empate.
Os Guerreiros do Minho ocupam a
terceira posição a quatro pontos do
líder que é o Leixões.

Hóquei em patins

Riba d’Ave goleado
pelo FC Porto (2-7)
Europeus de Atletismo

Pichardo e Mamona campeões da Europa
no “triplo salto” em pista coberta

Um dia histórico para o atletismo português com a conquista de duas medalhas de ouro no
triplo salto dos Campeonatos da Europa em pista coberta, realizados em Torun, na Polónia.
Primeiro foi Pedro Pichardo, de 27 anos, a saltar para a vitória com de 17,30 metros,
superando todos os adversários por larga margem, com o pódio a ficar completo com o
azeri Alexis Copello (17,04) e o alemão Max Hess (17,01). Depois foi Patrícia Mamona a voar
para a vitória em femininos com um salto de 14,53 metros. A atleta portuguesa de 32 anos
bateu também um novo recorde nacional em pista coberta, superando os 14,44 m.
Portugal terminou estes Europeus de Atletismo com três medalhas de ouro, depois do
triunfo de Auriol Dongmo no lançamento do peso.

AF Braga

Soarense SC celebra hoje 95.º aniversário
Fundado no dia 3 de Março de 1926, na Avenida Dr Artur Soares, freguesia de S. Vicente,
em Braga, o Soarense Sport Clube celebra hoje o seu 95.º aniversário, no entanto, devido
à pandemia o clube não vai realizar qualquer acto de celebração deixando os festejos do
aniversário para o momento da inauguração da nova sede social do clube, que acontecerá
assim que todas as limitações impostas pelas autoridade, sejam retiradas.
“Num ano atípico e claramente marcado pela suspensão das nossas actividades queremos
apenas dizer que contamos regressar na próxima época com o grande objectivo da subida
à Divisão de Honra”, refere o presidente Carlos Guimarães, agradecendo aos patrocionadores que “durante a longa caminhada de 95 anos foram fundamentais na existência” do
clube. “Aos nossos sócios uma palavra apenas me apraz: Gratidão. Obrigado por
continuarem connosco”, realça ainda o presidente do Soarense Sport Clube.
Publicidade

A equipa famalicense do Riba d’Ave
perdeu ontem em casa, por 2-7, na
recepção ao FC Porto em partida
que completou a 23.ª jornada do
nacional de hóquei da I Divisão.
Os dragões voltaram a assumir o
comando do campeonato com 51
pontos, tantos como OC Barcelos.

Basquetebol

Vitória SC vence
Galitos por 100-67

A equipa de basquetebol do Vitória
SC alcançou ontem um triunfo
expressivo sobre o Galitos do
Barreiro, por 100-67, em partida da
21.ª jornada da fase regular da liga
portuguesa de basquetebol.
Formação orientada por Carlos
Fechas segue na luta pelo play-off.

Voleibol

Sporting conquista
Taça de Portugal

O Sporting venceu ontem a Taça de
Portugal de voleibol masculino ao
bater o Benfica por 3-1, na final
da época 2020/21, disputada no
Pavilhão Municipal de Santo Tirso.

Atletismo em Guimarães

Guerreiros do Minho sagram-se
Campeões Regionais de Estrada

Dando continuidade aos excelentes resultados alcançados esta
época, o atletismo do SC Braga esteve em destaque no Campeonato
Regional de Estrada Absoluto Colectivo ao sagrar-se Campeão
Regional no sector masculino, na categoria de seniores.
Esta competição, decorreu de forma simultânea com o Guimarães
Street Race numa distância de 10 km, prova que o SC de Braga
também venceu na geral coletiva, arredando para segundo lugar a
formação do Maia AC e para terceiro o São Salvador do Campo.
Publicidade

