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BRAGA RICARDO RIO RETOMOU VISITAS ÀS FREGUESIAS DO CONCELHO

PADIM DA GRAÇA
REJUVENESCE COM OBRAS
Págs . 4 e 5

Startup Braga angariou
86 milhões de euros
Pág. 3
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Braga

Startup Braga angariou 86
milhões e criou 700 empregos
EM SETE anos, o hub de inovação da InvestBraga apoiou 160 startups, que
já atraíram 86 milhões em investimento e contrataram mais de 700 pessoas.
INVESTBRAGA

| Marlene Cerqueira |

Inaugurada há sete anos, completados ontem, a Startup Braga
já apoiou cerca de 160 startups,
que já atraíram mais de 86 milhões de euros em investimento
e contrataram, até ao final de
2020, mais de 700 profissionais.
Durante os sete anos de actividade, este hub de inovação da
InvestBraga tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas e programas que visam a capacitação de empreendedores
nacionais e internacionais, bem
como a criação de projectos altamente tecnológicos.
No mês em que comemora os
sete anos desde a sua criação, a
Startup Braga organiza um
evento dedicado à apresentação
dos projectos que têm estado envolvidos no programa Empreender@Braga.
O evento, agendado para 14 de
Maio, no Altice Forum Braga,
juntará stakeholders, empreendedores e investidores numa tarde que servirá para o fortalecimento de relações de networking
e que premiará os três melhores
projectos do Empreender@Braga com verbas destinadas à criação de empresas.
De sublinhar que o programa

de pré-aceleração promovido
pelo Município de Braga e pela
InvestBraga conta com oito projectos, desenvolvidos por 19
empreendedores.
A propósito deste 7.ª aniversário, o director da Startup Braga
realça precisamente que ao longo deste caminho, este hub de
inovação tem vindo “a fortalecer
a sua posição como hub de referência para o apoio a promotores
com ideias de negócio disruptivas nas áreas da nanotecnologia,
tecnologias para a saúde e economia digital”.
Citado em comunicado, Luís
Rodrigues sustenta ainda que “é
importante o desenvolvimento
de programas de pré-aceleração,
aceleração e incubação, assim
como de iniciativas conjuntas
com as principais entidades promotoras de inovação e conhecimento, como a Universidade do
Minho ou o INL, e com a restan-

lll
Criada em 2014, com o
intuito de apoiar startups
tecnológicas com ambição
global, a Startup Braga
comemorou ontem sete
anos desde a sua criação.

te rede de parceiros estratégicos”.
O responsável considera também que a Startup Braga tem
vindo a posicionar o concelho
no quadro empreendedor internacional através da participação
em redes como o Global Startup
Cities e do acolhimento de empreendedores internacionais, ao
abrigo do programa Startup Visa.
Por seu lado, Carlos Silva, administrador executivo da InvestBraga, reforça a importância do
papel da Startup Braga como
veículo para o fomento de uma
cidade cada vez mais tecnológica: “o apoio prestado pela Startup Braga à comunidade empreendedora permitiu a consolidação de um ecossistema verdadeiramente inovador, que se
traduz pelo impacto das startups
na transformação do restante tecido económico e empresarial
bracarense, conjugando sectores
mais tradicionais com áreas altamente inovadoras”. Realça ainda que com o objectivo de fazer
crescer a sua comunidade, a
Startup Braga está a trabalhar
num conjunto de iniciativas que
pretendem apoiar empreendedores no desenvolvimento dos seus
negócios, bem como na sua internacionalização.

§nota
BestHealth4U

Start-up de Braga vence Prémio
Empreendedor XXI em Portugal
A BestHealth4U, uma satrup de Braga, foi uma das vencedoras da 4.ª edição dos Prémios Empreendedor XXI (PEXXI)
em Portugal. Trata-se de uma iniciativa organizada pelo
BPI e pela DayOne, divisão do CaixaBank especializada para empresas de tecnologia, inovação e respectivos investidores, em parceria com a ANI – Agência Nacional de Inovação e que conta com o apoio institucional do Ministério da
Economia.
A BestHealth4U é especializada no desenvolvimento de
materiais inovadores para dispositivos médicos que se ligam à pele, desde pensos para feridas até adesivos de mo-

nitorização médica digital, promovendo uma melhor qualidade de vida e saúde para os doentes, ao mesmo tempo
que reduzem o seu impacto económico e ambiental.
A cerimónia de entrega de prémios realizou-se em formato
online. No total, candidataram-se a esta edição 955 empresas a nível ibérico, das quais 171 portuguesas: 85 na região Norte e Centro, de onde saíram as vencedoras BestHealth4you e AgroGrIN Tech, e 86 na região Sul e Ilhas,
onde se encontra a Advertio.
Os PEXXI decorrem em paralelo, em Portugal e em Espanha, no caso dos ‘Prémios Territoriais’ (duas regiões em
Portugal e 17 em Espanha), e em conjunto, nos ‘Prémios
Desafios’, que serão atribuídos em Junho. Os vencedores
dos prémios territoriais recebem um prémio monetário de
cinco mil euros e os vencedores dos desafios receberão um
prémio monetário de 15 mil euros.
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Europa
Governo britânico coloca Portugal na ‘lista verde’
Portugal vai estar na “lista verde” de países considerados seguros para
viajar e isentos de quarentena na chegada a Inglaterra a partir de 17 de
Maio, anunciou o ministro dos Transportes britânico, Grant Shapps. Portugal é uma das exceções dentro da Europa, juntamente com Israel e Gibraltar, enquanto a maioria vai ficar na lista “amarela”, sujeita a restrições mais
apertadas, como Espanha, França e Grécia.
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Aquisição de terreno vai permitir criar
estacionamento junto ao Quintalejo
PRESIDENTE da Câmara Municipal de Braga retomou ontem a visita às freguesias do concelho, começando por Padim da Graça.
Ricardo Rio teve oportunidade de ver diversas obras executadas e outras que vão ser realizadas.
PADIM DA GRAÇA
| Patrícia Sousa |

O Parque de Lazer do Quintalejo, na freguesia de Padim da
Graça, vai ganhar uma estrutura
de apoio para estacionamento,
depois da aquisição de um terreno adjacente, cujo investimento
foi de 100 mil euros. O presidente da Câmara Municipal de Braga, que teve ontem a oportunidade de estar no local, durante a
visita à freguesia, assumiu também para breve o arranque da
obra do polidesportivo. Ricardo
Rio avançou ainda que a requalificação da EB1 de Padim da
Graça, prevista para o próximo
mandato, ronda o meio milhão
de euros.
O presidente da Câmara Municipal de Braga, que retomou ontem a visita às freguesias, esteve
acompanhado pelo presidente da
Junta de Freguesia de Padim da
Graça, João Moreira. Ricardo
Rio aproveitou para passar por
diversas obras já executadas ou
em execução e foi mais uma
oportunidade para auscultar as
necessidades da população.
“O Parque de Lazer do Quintalejo é uma zona das mais emblemáticas que o concelho tem e
que é ainda muito desconhecida
da população bracarense. A
compra do terreno é um dos investimentos feitos este mandato
e que vai servir de estrutura de
apoio para estacionamento”,
adiantou Ricardo Rio, referindo
que o terreno, que vai até à sede
de junta de freguesia, está também nas proximidades de outros
“equipamentos cruciais” de Padim da Graça.
“Juntamente com a junta de
freguesia, o município tem efectuado um esforço de qualificação dos espaços públicos e vias
de acesso”, assegurou o presidente, destacando ainda a futura
requalificação do polidesportivo. “Este foi um dos projectos
vencedores do Orçamento Participativo, que gerou muita discussão técnica para se perceber
qual seria a melhor solução para

DR

Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, retomou ontem visita às freguesias do concelho, começando por Padim da Graça

DR

DR

EB1 de Padim da Graça vai ser requalificada

a sua execução e agora já temos
o projecto fechado e vai avançar
nas próximas semanas”, anunciou Ricardo Rio, admitindo que
esta obra, avaliada em cerca de
200 mil euros, será também
“uma grande mais-valia para a
freguesia e para todas as colectividades”.
Durante a visita, a comitiva
passou também pela EB1 de Padim da Graça, que vai ser requalificada no próximo mandato.

Presidente de junta, João Moreira, apresentou novos projectos para a freguesia

“Este é um projecto para o futuro e o objectivo é acomodar o
jardim-de-infância. Optamos
por não intervir no actual jardim-de-infância, em termos da
remoção do amianto, porque temos em vista essa deslocalização para a actual EB1”, informou o presidente, sublinhando
que se trata de “um investimento
considerável de quase meio milhão de euros”.
No parque infantil do bairro fo-

ram também efectuadas obras de
requalificação, assim como no
espaço da antiga casa mortuária.
Ricardo Rio evidenciou também, no âmbito da aposta na
qualificação dos espaços públicos, a obra que está a ser realizada no Caminho das Cangostas.
Já o presidente da Junta de Freguesia de Padim da Graça, João
Moreira, sublinhou que a aquisição do terreno junto ao Parque
de Lazer do Quintalejo será tam-

bém uma “mais-valia” para as
Festas da Nossa Senhora da Graça. “A seguir ao São João é a
festa maior do concelho e traz
muita movimentação à freguesia. Com a requalificação do
parque industrial a parte dos divertimentos e vendedores ambulantes terão que passar para esse
terreno, sendo que vai ser também uma alívio para a estrada
nacional”, justificou João Moreira.
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Requalificação deixa freguesia
com parque industrial de “excelência”
DEPOIS DE UM INVESTIMENTO de cerca de 700 mil euros, o Parque Industrial de Padim da Graça vai transformar-se num local
de “excelência” para as empresas. A obra que está quase concluída é “uma enorme mais-valia para o concelho”.
PADIM DA GRAÇA

+ mais

| Patrícia Sousa |

A requalificação do parque industrial é um dos “marcos muito
importantes” para Padim da
Graça e o presidente da Câmara
Municipal de Braga, que visitou
ontem a freguesia, confirmou
que esta empreitada, que “está
quase concluída”, é uma “enorme mais-valia” para o concelho.
Com este investimento de cerca
de 700 mil euros, Ricardo Rio
garantiu que se está “a transformar um local esquecido durante
anos num local de excelência
para as empresas”.
Esta obra determinante para
aquela área industrial que há
muito necessitava de uma intervenção de fundo foi enaltecida
pelo autarca, já que era “uma
ambição de longa data”, tendo
até colocado em causa a sustentabilidade de algumas empresas
que “chegaram a ameaçar deslocalizarem-se para outros locais
por falta de condições de acessibilidade e dos custos que isso
acarretava”.
Ricardo Rio garantiu que se
trata de uma “intervenção fundamental para as empresas, trabalhadores e parceiros deste parque industrial, com um impacto
directo num tecido empresarial
com uma presença muito forte
no concelho”.
As más condições de segurança e de mobilidade identificadas

A empreitada do Parque
Industrial de Padim
da Graça incluiu
a requalificação total
do espaço e o
ordenamento de todas
as infra-estruturas,
designadamente
ao nível de arruamentos,
estacionamentos
e passeios,
melhorando-se a fluidez
do trânsito, que é
maioritariamente feito
por veículos pesados
e com grandes cargas.
DR

Requalificação do Parque Industrial de Padim da Graça é um dos “marcos muito importantes” para a freguesia

e resultantes do estado da deterioração do pavimento, conjugado com o número elevado de utilizadores do Parque Industrial de
Padim da Graça, concorriam para “a necessidade de realização
de uma intervenção de fundo capaz de assegurar o bom estado
da via”, justificou, entretanto,
por altura do lançamento do
concurso público da obra, o vereador das Obras Municipais da
Câmara Municipal de Braga,
João Rodrigues.
O presidente de Junta de Freguesia de Padim da Graça, João

Moreira, aproveitou a oportunidade para agradecer ao Município de Braga a realização desta
obra “tão importante” para os
padinenses.
“Esta é a obra que marca o meu
mandato. Trata-se de uma obra
que custou bastante ao Município de Braga, mas que é muito
importante para nós, já que 60%
da população de Padim a Graça
trabalha no parque industrial,
por isso, era uma obra necessária”, defendeu João Moreira,
aplaudindo o facto da obra estar
praticamente concluída.

lll
“A junta tem terrenos para
a criação de habitação
a custos acessíveis. A fixação
da população mais jovem
na freguesia é uma
das preocupações e a junta
está na linha da frente
para beneficiar de qualquer
apoio direccionado
para esse fim.”

A obra incluiu ainda
a instalação de novas
infra-estruturas
eléctricas, mais
modernas e eficientes,
a reformulação
e colocação de nova
sinalização,
a intervenção
na drenagem de águas
e o arranjo de vários
muros.

Ricardo Rio
Presidente CM Braga
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§nota

Cónego José Marques recordado
na apresentação da Bracara Augusta
ASSÍDUO colaborador da ‘Bracara Augusta’, o cónego José Marques foi recordado na apresentação
do 68.º volume da revista cultural do Município, da qual era assíduo colaborador há mais de 30 anos.
CULTURA

| Marlene Cerqueira |

A apresentação do Volume
LXVIII da revista cultural ‘Bracara Augusta’ fica marcada pela
homenagem ao cónego José
Marques, historiador falecido
em Janeiro, mas que ainda contribuiu para esta edição com dois
artigos agora publicados.
Apresentado ontem, no auditório da Biblioteca Lúcio Craveiro
da Silva (BLCS), este volume
da revista ‘Bracara Augusta’
corresponde aos números 126 e
127, do ano 2020. A publicação
acontece agora, devido aos adiamentos provocados pela situação de pandemia.
Lídia Dias, vereadora da Cultura, destacou precisamente que
este volume “é especial” por incluir dois artigos do cónego José
Marques, que “foi uma figura
ímpar, uma pessoa de uma sensibilidade extraordinária e de generosidade ainda maior, além de
detentor de um conhecimento
muito alargado que ao longo dos
anos foi partilhando num contributo desprendido e devoto” para
com esta revista cultural.
“Devemos-lhe muito”, assumiu a vereadora, que lhe dedicou este volume da revista, agradecendo a presença de familiares do falecido historiador que
marcaram presença na sessão.
Também o director da revista,
Luís da Silva Pereira, assumiu

DR

Está de saída

Lídia Dias
agradece apoio
A sessão de ontem ficou ainda marcada pela despedida
de Lídia Dias, que já anunciou
publicamente que não tem
disponibilidade para voltar a
integrar uma lista nas próximas eleições autárquicas.
Lídia Dias realçou que esta
era a última apresentação da
revista cultural em que participa como vereadora da Cultura, aproveitando para agradecer a todos quantos, ao
longo dos últimos oito anos,
lhe deram apoio e contribuíram para a publicação desta
revista cultural que é um contributo excepcional para a
cultura e para a história de
Braga. Anunciou ainda que
ainda em 2021 será publicado um novo volume da Bracara Augusta, especialmente
dedicado a André Soares, no
âmbito das comemorações
do 3.º centenário do seu nascimento, cujo epílogo será
uma exposição a realizar no
Mosteiro de Tibães.

Luís da Silva Pereira e Lídia Dias apresentaram ontem mais um volume da revista ‘Bracara Augusta’, na BLCS

que esta apresentação decorreu
“com pesar”, porque “falta aqui
uma pessoa que sempre esteve
em todas as apresentações que
fiz dos volumes desta revista”,
um “colaborador assíduo, há
mais de 30 anos, desta publicação”. Referia-se igualmente ao
cónego José Marques, anunciando que em breve “teremos um
número dedicado ao seu currículo”.
O director da revista destacou
“as excepcionais capacidades
humanas” do historiador, “o seu
profundo conhecimento históri-

co” e o facto de, “sendo uma figura de craveira nacional e internacional cativar pela sua simplicidade”.
“Foi um investigador incansável. Ainda para este número nos
enviou dois artigos, que já não
pode ver publicados. Fica o testemunho dele e a colaboração
numa obra que sentia como
sua”, referiu o director, expressando “profunda gratidão, admiração e amizade para com o professor doutor José Marques”.
Luís da Silva Pereira traçou
ainda a síntese do conteúdo des-

te novo volume da ‘Bracara Augista’, que congrega um conjunto de artigos relacionados com
temáticas ligadas à historiografia do território português, com
incidência na Lourinhã, Braga e
extremo Noroeste de Portugal.
Os artigos incluÍdos neste volume são da autoria dos investigadores Paulo Oliveira, Aurélio
de Oliveira, José Carlos Gonçalves Peixoto, Aida Maria Reis da
Mata, Eduardo Pires de Oliveira,
José Marques, Duarte Chaves,
António José Ferreira Afonso,
João M. Fernandes e José Bastos

Machado.
A Bracara Augusta – Revista
Cultural da Câmara Municipal
de Braga teve a sua origem no
Boletim do Arquivo Municipal
de Braga, publicado a partir de
1935. Já com a designação de
‘Bracara Augusta’, o 1.º volume,
composto por vários boletins, é
editado em Agosto de 1949.
Desde então, foram já publicados 68 volumes.
Ainda este ano deve ser trazido
à estampa mais um volume, especialmente dedicado a André
Soares.

“Fundação e constituição são conceitos deferentes, realçam investigadores

Clube fundado em 1919 e constituído em 1921
REVISTA CULTURAL

| Marlene Cerqueira |

O desporto também é objecto de
investigação histórica e este volume da revista ‘Bracara Augusta’ inclui um artigo, assinado por
João M. Fernandes e José Bastos
Machado, sobre a fundação do
clube desportivo mais representativo da cidade, o Sporting Clube de Braga.

O clube celebrou este ano o seu
centenário, mas continuam a
existir teses de que será mais antigo do que aquilo que está estipulado oficialmente. Neste artigo, os investigadores apresentam novos documentos históricos que permitem afirmar que
apesar de constituído no dia 19
de Fevereiro de 1921, o Sporting
de Braga foi fundado a 20 de
Março de 1919. “Fundação e

constituição são conceitos distintos e não antagónicos, antes
complementares”, notam.
Este artigo será também publicado num livro dedicado ao centenário do clube, cuja edição está atrasada devido à pandemia.
Os investigadores não querem
“criar polémicas”, mas apenas
evidenciar aquilo que provam os
novos dados e documentos que
sustentam esta investigação.
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Os autores do artigo sobre o Sporting de Braga marcaram presença, ontem, na BLCS
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Bosch em lay-off por falta de materiais
ESCASSEZ de semicondutores é a justificação para a entrada em lay-off, na segunda-feira, da Bosch em Braga. Empresa anunciou
que vai garantir a retribuição de 85% do rendimento ilíquido mensal dos 2300 trabalhadores afectados.
ECONOMIA

| Redacção/Lusa |

A Bosch em Braga vai entrar em
lay-off a partir de segunda-feira
devido à escassez de semicondutores, e vai garantir a retribuição
“de 85% do rendimento ilíquido
mensal” dos trabalhadores afectados, anunciou ontem o grupo
empresarial.
Esta medida abrange os colaboradores da área de produção e
de áreas de apoio, no período de

10 de Maio a 9 de Junho deste
ano, “com uma possível prorrogação”, disse a Bosch Car Multimedia Portugal, em comunicado.
“Procurando minorar o impacto desta medida na vida dos colaboradores e suas famílias, a
Bosch irá garantir a retribuição
de 85% do rendimento ilíquido
mensal aos colaboradores afectados, indo além dos dois terços
previstos na lei”, refere a empresa.

A Bosch Car Multimedia Portugal, em Braga, sublinha que
“tem sido fortemente afectada
pela escassez mundial de fornecimento de componentes electrónicos, nomeadamente semicondutores, que se tem agravado
no segundo trimestre deste ano
de 2021”.
Esta crise mundial, sublinha
ainda, “tem provocado várias
paragens de produção na empresa”.
O agravamento da situação,

explica a Bosch, “terá como
consequência paragens prolongadas de produção na Bosch em
Braga, face a estas a empresa decidiu recorrer ao lay-off do Código de Trabalho, procurando
com esta medida preservar os
postos de trabalho”.
Apesar do impacto negativo da
escassez que a componentes está
a ter no negócio, a administração
da Bosch Car Multimedia Portugal afirma “já ter novos produtos
e tecnologias planeadas para se-

rem lançadas e reforça as expectativas de crescimento e sustentabilidade para os próximos
anos”.
O grupo salienta que “os colaboradores foram informados
atempadamente”.
No âmbito desta medida, vão
estar em lay-off “2300 funcionários, sendo que não vão estar todos” neste regime ao mesmo
tempo, adiantou fonte oficial,
quando questionada pela Agência Lusa.
Publicidade

DR

Candidata da CDU à Câmara de Braga, Bárbara Barros, com dirigentes da USB

Candidata à Câmara reuniu com a União de Sindicato

CDU quer continuar a dar voz
aos trabalhadores
POLÍTICA

| Redacção |

A candidata da CDU à Câmara
Municipal de Braga, Bárbara
Barros, reuniu esta semana com
a União de Sindicatos de Braga.
No encontro, Bárbara Barros reforçou a disponibilidade da
CDU para continuar a dar voz às
reivindicações dos trabalhadores
do concelho e ficou a par das
principais preocupações da estrutura sindical do distito.
Em cima da mesa estiveram assuntos relacionados com o desregulamento dos horários e a
precariedade, acentuada pela
pandemia da Covid-19.
Os dirigentes sindicais da
CGTP salientaram as implica-

ções que este agravamento está a
ter no sector da saúde, na restauração e hotelaria.
O atraso na aplicação do subsídio de penosidade e insalubridade aos trabalhadores municipais
foi outro dos assuntos abordados
neste encontro. “Ainda esta semana questionei, em reunião de
câmara, sobre a sua aplicação,
que é da mais elementar justiça”,
considerou a vereadora da CDU
na Câmara Municipal de Braga,
acrescentando ainda que “este
atraso foi justificado com um
pedido de parecer relativo à aplicação deste subsídio, que será
diferente do dado pelo movimento sindical. Defendemos o
tratamento mais favorável ao
trabalhador”.
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Presidentes de juntas de Freguesia apelam
à recandidatura de Benjamim Pereira
AUTARCAS de 12 das 15 freguesias de Esposende pretendem que Benjamim Pereira se recandidate à Câmara Municipal
nas eleições autárquicas de Outubro deste ano, para poder ‘Continuar a Afirmar Esposende num Concelho com Futuro’.
ESPOSENDE

| Miguel Viana |

Doze dos 15 presidentes de junta
e uniões de freguesia do concelho apelaram ontem a Benjamim
Pereira para que se recandidate
ao cargo de presidente da Câmara Municipal de Esposende.
Num comunicado apresentado
publicamente com o título ‘Continuar a Afirmar Esposende
num Concelho com Futuro’ os
autarcas das freguesias apontaram o carácter humanista, a dedicação ao concelho, a competência, a honestidade de Benjamim Pereira como razões para
apoiarem a recandidatura nas
eleições autárquicas deste ano.
“Exercer funções públicas tem
um desgaste grande. As redes
sociais acabam por causar algum
desgaste. Benjamim Pereira sentiu esse desgaste e revelou que
gostava de saber a opinião dos
presidentes de junta. Estamos
com ele, a apoiar uma recandidatura”, afirmou Aurélio Neiva,
presidente da União de Freguesias de Esposende, Marinhas e
Gandra, o principal subscritor do
documento.
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Apoio foi manifestado ontem publicamente num encontro que juntou vários presidentes de junta e uniões de freguesia

Aurélio Neiva acrescentou que
a actuação de Benjamim Pereira
como presidente de Câmara merece “uma avaliação claramente
positiva”.
Os presidentes de junta tiveram
em conta também os grandes investimentos feitos em Esposende feitos desde 2013, ou seja nos
dois mandatos de Benjamim Pe-

§Cávado
Póvoa de Lanhoso

Comissão Municipal de Defesa da Floresta
aprovou o Plano Operacional Municipal
A Comissão Municipal de Defesa da Floresta da Póvoa de Lanhoso aprovou
o Plano Operacional Municipal (POM) para vigorar durante o presente ano
de 2021. Face às restrições pandémicas da Covid-19, a Comissão reuniu por
videoconferência e foi presidida pelo vereador da Protecção Civil da Câmara
Municipal da Póvoa de Lanhoso, João Barroso. Reuniram desta forma todos
os agentes de Protecção Civil e demais entidades que compõem a Comissão
Municipal de Defesa da Floresta. Com a aprovação deste Plano, a Comissão
Municipal de Defesa da Floresta da Póvoa de Lanhoso pretende avaliar a
vulnerabilidade do território e prevenir os incêndios rurais, bem como optimizar os meios e dispositivos operacionais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI) existentes. A sua execução visa optimizar as acções de vigilância, primeira intervenção, combate, rescaldo e vigilância pós-incêndio,
com vista a uma resposta rápida, eficaz e coordenada face a eventuais ocorrências. Deste modo, pretende-se garantir a segurança de pessoas e bens
bem como proteger o património natural existente.

reira. Entre esses investimentos
destacam-se a conclusão do Canal Interceptor de Esposende, a
construção do pólo do Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave
(IPCA), o Parque Desportivo e
de Lazer Municipal e o Parque
da Cidade, entre outros. “Hoje
temos projectos que afirmam
muito mais Esposende. São pro-

jectos arrojados e importantes
para o concelho. Há obras que
são importantes para as freguesias, mas estes projectos vêm
afirmar Esposende para o futuro”, considerou Aurélio Neiva.
No documento, os autarcas apelam a Benjamim Pereira que
“mostre, mais uma vez, o amor à
nossa terra e considere terminar

o projecto que iniciámos em Outubro de 2013”.
O manifesto juntou também
autarcas de diferentes quadrantes políticos.
Eduardo Maia, presidente da
Junta de Freguesia de Gemeses,
eleito como independente mas
apoiado pelo Partido Socialista
nas últimas eleições autárquicas,
disse que “gostaria de terminar o
meu mandato em conjunto com
o presidente actual (Benjamim
Pereira). Esta postura de eu estar
aqui é no sentido de ajudar a que
ele seja o presidente que eu quero. Estou na expectativa de que
este terceiro mandato (2021 2025) seja com o investimento
que eu gostaria de ter”.
O presidente da Junta de Freguesia de Vila Chã, Mário Boaventura, também ele independente, destacou que “o presidente Benjamim Pereira tem feito um bom trabalho e tem atendido às nossas causas”.
Os autarcas signatários esperam, em breve, reunir com o actual presidente da Câmara Municipal de Esposende, para lhe
transmitir o apoio à recandidatura em Outubro.

Obra tem valor base de três milhões e 380 mil euros e abrange 28 ruas e praças

Rede de ciclovias urbanas
colocada em concurso público
BARCELOS

| Redacção |

O município de Barcelos abriu
um concurso público para a execução da Rede de Ciclovias Urbanas e Melhoria das Condições
Operacionais e de Rebatimento
do Transporte Público. A obra
tem um valor base superior a
três milhões e 380 mil euros e
um prazo de execução de um
ano. O financiamento está incluído no PEDU (Plano Estratégico de Desenvolvimento Urba-

no) e integra a medida 1.2. do
Plano de Ação Mobilidade Sustentável. A rede de ciclovias vai
abranger 28 ruas e praças de
Barcelos e Arcozelo, num total
de 8394 metros.
Em ruas com um perfil mais
largo, há condições para a segregação completa das vias cicláveis em cada lado da estrada;
nas ruas mais estreitas, serão
criadas condições de segurança
para a coexistência entre veículos, ficando claro para o ciclista
e para o automobilista onde e

como devem circular. Os canais
cicláveis terão separadores em
plástico reciclado, resistentes e
galgáveis, bem visíveis e com
reflectores. Serão, também,
construídas passadeiras inteligentes, dotadas de sensores que
detectam a presença do peão
acionando sinais luminosos. Serão desenhadas novas paragens
de autocarros com uma plataforma colocada a 25 centímetros
acima do piso rodoviário, garantindo a acessibilidade facilitada
aos autocarros.
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“A Contabilidade é a língua dos negócios”
O INSTITUTO Politécnico do Cávado e do Ave debateu, ontem, a questão da pandemia de Covid-19 nas IV Jornadas de
Contabilidade e Fiscalidade. Os oradores convidados destacaram o papel dos contabilistas e apontam para um “ensino híbrido”.
§IPCA
Celebrações

Escola Superior de Gestão celebra
25 anos no próximo dia 6 de Outubro

IPCA

A Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
(IPCA) celebra no próximo dia 6 de Outubro 25 anos de existência - um
aniversário que se confunde até com a implementação do curso de Contablidade e Fiscalidade - precisamente um dos primeiros cursos da instituição de Ensino Superior.
A presidente do IPCA, Maria José Fernandes, fez questão de participar na
sessão de abertura das IV Jornadas de Contabilidade e Fiscalidade da ESG,
marcando o regresso presencial e a retoma das actividades lectivas no
Campus do IPCA, em sinal de boas-vindas a todos os alunos, docentes e
funcionários. Confessando o seu agrado com as salas cheias de alunos de
novo, a presidente do IPCA garantiu o seu “optimismo” na retoma do ano
lectivo 2020/21 e pediu aos estudantes para que respondessem a um inquérito que entretanto a academia lançou para aferir do impacto que a
pandemia de Covid-19 teve junto da população estudantil e adequar as
medidas que vierem a ser necessárias no sentido do seu “ bem-estar”.

Maria José Fernandes, presidente do IPCA, abriu, ontem, as IV Jornadas de Contabilidade e Fiscalidade da Escola Superior de Gestão

BARCELOS

| Marta Amaral Caldeira |

“A Contabilidade é a língua dos
negócios e o grande desafio das
empresas e dos empresários é
olhar, de facto, para a informação que os contabilistas lhes dão
de forma a conseguir imaginar o
futuro”. A mensagem é de Pedro
Farinha, CEO da ‘Viseeon Portugal’ e da Btoc Consulting, e foi
deixada, ontem, nas IV Jornadas
de Contabilidade e Fiscalidade
‘Viver em tempos de pandemia’,
organizadas pelo Departamento
de Contabilidade e Fiscalidade
da Escola Superior de Gestão
(ESG) do Instituto Politécnico
do Cávado e do Ave (IPCA).
Pedro Farinha foi um dos oradores convidados a participar no
debate que se debruçou sobre as
mudanças que a pandemia de
Covid-19 trouxe para a vida das
pessoas, dos estudantes e, sobretudo, das empresas, perspectivando-se que muitas destas ‘mudanças’ passem agora também a
fazer parte do quotidiano da sociedade em geral, designadamente as “digitais”.
Dando a conhecer que a pandemia “mudou por completo” a
sua vida enquanto empresário, o
também contabilista, disse que
tal como ele teve que encerrar
uma loja de natas que tinha aber-

ta em Macau que era um sucesso
absoluto, também muitos empresários do país, inclusive entre
clientes seus, tiveram que fazer
o mesmo”, mas deixou a garantia de que foram os contabilistas
que mais ajudaram a combater
os efeitos da pandemia na Economia.
No debate sobre a pandemia de
Covid-19 do IPCA, o empresário e contabilista deixou um conselho aos contabilistas e empresários, para que quando estiverem a redigir ou analisar a informação contabilística, a partir de
agora, não tenham apenas em
conta o EBIDTA - Lucros antes
de Juros, Impostos, Depreciação
e Amortização - mas acrescentem um ‘C’ de ‘Covid’ no final.
“Num cenário de fusão ou de
aquisição, o indicador EBITDA

lll
“A capacidade de
conseguirmos imaginar o
futuro, de dar informação
presente às empresas de
forma a que elas consigam
planear as suas
necessidades de tesouraria e
de investimento - é este o
papel da Contabilidade.”
Pedro Farinha,
CEO BToc e da Viseeon Portugal

por si só é, hoje, um absurdo
porque agora tem que ser em
função do EBITDAC - porque
obviamente o cenário pré e pós
Covid há-de ser diferente do cenário Covid e esta capacidade de
conseguirmos imaginar o futuro,
de dar informação presente às
empresas de forma a que elas
consigam planear as suas necessidades de tesouraria e de investimento e idealizar o retorno
desse investimento é este precisamente o papel da Contabilidade e que só nós, contabilistas, é
que conseguimos produzir informação de acordo com esta língua que nos une aos empresários
e que une os empresários uns
aos outros”.
O debate contou ainda com
os contributos de Amélia Pires,
do Instituto Politécnico de Braga
e de Graça Azevedo, da Universidade de Aveiro, que destacaram, sobretudo, que o ensino em
geral e o universitário em particular deve aproveitar as ferramentas tecnológicas e programas digitais de ensino/aprendizagem que foram criados durante a pandemia para potenciar
ainda mais as suas instituições e
focar-se também daqui para a
frente num “sistema híbrido”,
com aulas online e presenciais,
sobretudo ao nível da “internacionalização”.
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Sector cooperativo promove
melhor redistribuição da riqueza
COOPERATIVA Eléctrica do Vale d’Este está a celebrar 90 anos de existência. Ontem promoveu um debate sobre responsabilidade
e impacto social do sector cooperativo.
FAMALICÃO

| José Paulo Silva |

O ganho mensal médio dos trabalhadores do sector cooperativo é superior aos da economia
social ou da economia nacional,
sendo também nas cooperativas
que a redistribuição da riqueza
gerada é maior, revelou ontem
Eduardo Pedroso, economista a
CASES – Cooperativa António
Sérgio para a Economia Social,
na conferência online sobre
Cooperativismo, Responsabilidade Social e Impacto Social
Local, organizada pela Cooperativa Eléctrica do Vale d’Este
(CEVE).
Segundo o responsável pelas
estatísticas e base de dados da
CASES, as 2 343 cooperativas
registadas em Portugal em 2016
eram responsáveis por 0,6% do
emprego, estando o sector em

DR

CEVE já entrou no mercado da mobilidade eléctrica

crescimento desde então.
Eduardo Graça, também da
CASES, adiantou que o cooperativismo é um sector em crescimento e rejuvenescimento moderados, sublinhando que “a
economia social, e particularmente o sector cooperativo, é
bastante resiliente às crises económicas”.
No passado mês de Abril, foram criados nove novas cooperativas e extintas três, reconhecendo Eduardo Graça que este é
ainda “um sector subalternizado
na nossa sociedade e na nossa
economia”.
Luís Macedo, presidente da
CEVE, relevou esta cooperativa
criada há 90 anos, que faz distribuição de electricidade de baixa
tensão em nove freguesias do
concelho de Famalicão e cinco
do concelho de Barcelos, como
“um importante agente de de-

Eurodeputado José Manuel Fernandes

Solidariedade e partilha na UE são
decisivas para vencer desafios globais
GUIMARÃES
| Redacção |

O eurodeputado José Manuel
Fernandes desafiou ontem um
grupo de ‘jovens embaixadores
do Parlamento Europeu’ a assumirem como causa das novas
gerações a defesa dos valores da
União Europeia (UE) como ferramentas fundamentais para
vencer os desafios que a sociedade enfrenta actualmente à escala global.
Convidado a abrir o programa
de actividades da Semana da Europa que se estende ao longo dos
próximos dias na escola profissional Profitecla, em Guimarães,
o eurodeputado salientou a importância da solidariedade, assim como da cooperação e parti-
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José Manuel Fernandes com alunos da Protitecla em Guimarães

lha, num mundo cada vez mais
marcado pelo fenómeno da globalização.
“Os jovens, como actores privilegiados neste mundo sem
fronteiras e primeiros interessados na construção do futuro, têm
um papel importante a desempenhar para que todos percebamos
como, hoje, mais do que nunca,
só temos força se estivermos
unidos”, apelou José Manuel
Fernandes, numa sessão presencial que contou com momentos
de música e poesia associados à
construção europeia. Em oposição aos “muros dos egoísmos e
nacionalismos”, frisou os valores enunciados e concretizados
pelos fundadores da UE há 71
anos atrás, com a Declaração
Schuman de 9 de Maio de 1950.

senvolvimento local.
A CEVE e mais nove outras
empresas congéneres são responsáveis por 0,5 por cento do
mercado de electricidade de baixa tensão em Portugal.
Enquanto “agente histórico no
território, explanando o legado
dos seus 90 anos, a sua missão
social e os resultados da sua
responsabilidade social com a
comunidade local, a empresa
pretende fomentar o conhecimento da importância e impacto
das cooperativas no desenvolvimento social e económico
local”.
A CEVE foi fundada oficialmente no dia 18 de Dezembro
de 1930, data da sua escritura
pública, lavrada pelo notário
António Ângelo Pinheiro da
Gama, de Vila Nova de Famalicão. Tem sede na freguesia de
Louro.

“Só venceremos o desafio das
alterações climáticas, escassez
de recursos naturais, demografia, migrações, segurança e
abastecimento energético, se
atuarmos de forma coordenada e
concertada. Só o conseguiremos
juntos, com acções concretas,
numa solidariedade de facto”,
sustentou José Manuel Fernandes.
Nesse contexto, não teve dúvidas em avançar que “o futuro
exige mais cooperação, partilha,
solidariedade e responsabilidade”. Em seu entender, a oportunidade de “agir e decidir em
conjunto” no quadro da UE é
uma mais valia que “Portugal
não pode desperdiçar”, também
para “reforçar a sua competitividade e promover a coesão económica, social e territorial”.
O grupo de ‘jovens embaixadores do Parlamento Europeu’
da Profitecla convidou o Eurodeputado José Manuel Fernandes a inaugurar uma maquete sobre a composição do Parlamento
Europeu, representado com materiais reciclados.
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Caminha

Loja do Cidadão com mais
de 1500 atendimentos num ano
SECRETÁRIA de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa visitou Loja do Cidadão
de Vila Praia de Âncora. Serviço de atendimento público funciona há um ano.
CAMINHA

| Redacção |
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Presidente da Câmara Municipal de Caminha recebeu ontem a secretária de Estado na Loja do Cidadão de Vila Praia de Âncora

A secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, Maria de Fátima Fonseca, visitou ontem o Espaço
Cidadão de Vila Praia de Âncora, um serviço público que,
no primeiro ano de funcionamento, fez mais de 1 500 atendimentos.
Na vila mais populosa do concelho de Caminha, o Espaço Cidadão é um ponto de atendimento ao público que reúne, no
interior do Centro Coordenador
de Transportes, 13 serviços de

diferentes entidades num único
balcão.
A visita da secretária de Estado
da Inovação e da Modernização
Administrativa pretendeu assinalar a importância do Espaço
Cidadão de Vila Praia de Âncora
que começou a prestar serviço
público no dia 11 de Maio do
ano passado, em plena pandemia.
A Câmara Municipal de Caminha releva, por isso, que o Espaço Cidadão de Vila Praia de Âncora começou a servir a população quando a maior parte dos
equipamentos públicos estavam
fechados ou muito limitados no
atendimento.
A secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa tem defendido a transferência da gestão das Lojas de
Cidadão para as autarquias locais, assumindo a governante
que tendo aquelas um papel importante e relevante para, a gestão das mesmas fica melhor entregue a quem está mais próximo das populações, das suas
realidades e das suas necessidades.
Publicidade
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TERMAS DO GERÊS &
TERMAS DA MOIMENTA
___
TERRAS DE BOURO

#DESCUBRA
SAÚDE E BEM-EST
BEM-ESTAR
TAR
A

Venha ao Gerês onde a natureza se sente em pleno.
Relaxe e fortaleça o corpo e a mente através de
uma oferta variada de experiências termais.
Descubra as Termas no concelho de Terras
de Bouro e conheça o poder libertador
e curativo das suas águas.
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TERMAS DO GERÊS
___
8 MAIO A 31 OUTUBRO
As Termas do Gerês remontam à época dos romanos,
mas apenas no início do séc. XVIII é construído o primeiro
Estabelecimento Termal, tendo sido recentemente renovado
e ampliado, convertendo-se num verdadeiro Resort Termal
onde se aliam saúde, relaxamento, conforto e natureza.
Atualmente, são especialmente recomendadas para tratamento
do fígado, vesícula, obesidade, diabetes, hipertensão arterial e
reumatismos crónicos, proporcionando tratamentos específicos
de cura termal, aliados a outros complementares, reeducação
dietética e atividade física compatível, devidamente
acompanhados por profissionais especialistas. A água
das Termas do Gerês, incomparável no quadro das águas
minerais portuguesas, é reconhecida há milénios pelo
seu poder terapêutico. Este espaço termal distingue-se,
também, por programas de bem-estar e proporciona
experiências aos visitantes que pretendam
vivenciar momentos de tranquilidade.
Águas do Gerês (Hotel, Spa e Termas)
Av. Manuel Francisco da Costa, 136 | 4845-069 Vila do Gerês
GPS: 41°43’43’’N / 8°09’43’’W
Marcações: (+351) 253 391 113
+info: www.termasdogeres.pt

TERMAS DA MOIMENTA
___
17 MAIO A 31 OUTUBRO
As Termas da Moimenta, inauguradas em 2010, são um
recente complexo termal que aproveita as propriedades
curativas das águas sulfúreas, singulares pela presença de
um composto único existente nos granitos deste território.
São reconhecidas pelo povo de Terras de Bouro há várias
décadas para o tratamento de doenças das vias respiratórias,
músculo-esqueléticas/reumatismos e patologias da pele ou
simplesmente para sessões de bem-estar e relaxamento.
Envoltas em tranquilidade, as Termas da Moimenta são uma
nova realidade no setor do termalismo nacional, estando
equipadas com modernos equipamentos, a fim de garantir
e proporcionar os melhores resultados nos tratamentos.
Av. D. Manuel I, 18 | 4840-100 Moimenta
GPS: 41°42'49"N / 8°18'52"W
Marcações: (+351) 253 353 217
+info: www.termasdamoimenta.com

#TERMAS
ABER
ABERTURA
TURA
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ADEPTOS PREOCUPADOS COM BAIXA
DE FORMA A 15 DIAS DA FINAL DA TAÇA
NOS ÚLTIMOS NOVE JOGOS a equipa do SC Braga venceu apenas dois e só não sofreu golos em um.
Quebra já desfez sonho da Champions mas, em ano de Centenário, ainda há a final da Taça de Portugal.
SC BRAGA

| Miguel Machado |

Acabou a euforia e chega de paninhos quentes. Os Guerreiros
do Minho andam “doentes” e isso está a preocupar os adeptos
arsenalistas quando se aproxima
a passos largos a final da Taça de
Portugal, contra o SL Benfica,
agendada para daqui a quinze
dias, a 23 de Maio, no Estádio
Cidade de Coimbra.
A equipa do SC Braga não festeja há três jornadas seguidas, e
nos últimos nove encontros apenas ganhou duas vezes e com
triunfos tagenciais por 2-1 ao
Farense e Boavista, com golos
no cair do pano de Sporar.
A denotar fragilidades nesta
recta final da temporada, salta
ainda à vista a equipa ter sofrido
golos em oito dos últimos nove
jogos, tendo apenas mantido a
baliza de Matheus em branco no
empate em Vila do Conde (0-0).
Abaixamento de forma de vários jogadores não deixa ninguém indiferente no universo
bracarense, sobretudo porque há
ambição de coroar o ano do
Centenário com a conquista da

SC BRAGA

Carlos Carvalhal puxa pela alma dos Guerreiros para terminarem a época em beleza

lll
Além do troféu, de assinalar
que a conquista da Taça de
Portugal dá acesso directo
à fase de grupos da Liga
Europa, e também disputar
outro troféu nacional na
próxima época: a Supertaça.

Taça de Portugal, que seria a terceira da história do clube, depois
de 1966 e 2016.
O próprio treinador Carvalhal
já fez soar o alarme no balneário, inclusive no jogo passado
com o P. Ferreira, onde fez uma
substituição ainda na primeira
parte, e ao intervalo fez mais três
de uma assentada, algo que nunca tinha feito ao longo da época.

A verdade é que estes mesmos
Guerreiros já mostraram capacidade para fazer muito melhor,
com um futebol que encantou
até na Europa, produzindo muitos golos e exibições de topo.
Todas as equipas têm altos e
baixos ao longo de uma época,
mas o momento delicado dos
Guerreiros só ganha nesta altura
maior relevância por o clube estar a duas semanas de disputar a
final da Taça de Portugal.
A primeira perda com esta quebra de rendimento da equipa já
foi o sonho de ir à Liga dos
Campeões e que tinha sido alimentado, com todo o mérito,
desde o início da época, mas que
começou a evaporar-se a partir
da derrota caseira com o Benfica, a 21 de Março, um jogo de
má memória dos bracarenses
(com queixas da arbitragem).
Já com a posição definida no
campeonato, o 4.º lugar, não há
grandes dúvidas quanto às prioridades do SC Braga nas próximas duas semanas: trabalhar no
duro aproveitar os três jogos que
faltam para tentar chegar à Cidade dos Estudantes com a armadura novamente como o aço.

DR

Rodrigão premiado pelos adeptos

Gil Vicente

Rodrigão: “focados
no que falta jogar”
O defesa central Rodrigão foi
eleito pelos adeptos do Gil Vicente o melhor galo na vitória
sobre o Marítimo (1-0) na jornada anterior, que valeu a soma de três pontos importantes
na luta pela manutenção.
“Tivemos a felicidade de fazer um bom jogo e de vencer a
partida, mas ainda nada está
definido. Estamos focados no
que falta jogar e nos pontos
que temos para disputar”, afirmou o jogador, de 25 anos, em
declarações à Gil Vicente TV.
Rodrigão destaca ainda a
união na equipa gilista para
conseguir o objectivo da permanência na I Liga “num
campeonato que está a ser
muito disputado este ano”,
mas garante que os gilistas
acreditam em si próprios.
Próximo jogo será contra o
SC Braga, amanhã à noite.
Publicidade
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Nos últimos anos, Conde e Gandarela
esbateram diferenças de desenvolvimento.
União de Freguesias aposta na melhoria
da qualidade de vida dos residentes.

Promover
desenvolvimento equilibrado
do território

P

romover o desenvolvimento
equilibrado de duas comunidades unidas administrativamente desde 2013 é o propósito do
executivo da União de Freguesias de Conde e Gandarela, responsável
pela gestão de um território com uma área
de 3,64 km2, marcadamente industrial,
ocupado por cerca de 2 500 pessoas.
A requalificação da estrada municipal
que liga as duas freguesias, finalizada no
actual mandato, é uma das concretizações
do desígnio perseguido pelos autarcas locais, que apostaram em esbater algum
atraso relativo que Gandarela registava,
nomedamente no que diz respeito a infraestruturas básicas como o saneamento básico e o abastecimento público de água.

“O que andámos a fazer nos últimos anos
foi atenuar a diferença de desenvolvimento entre Conde e Gandarela”, assume o
presidente da União de Freguesias, Flávio
Freitas, reconhecendo que há actualmente
uma situação de “equilíbrio” entre as duas
comunidades.
O autarca releva o forte investimento
realizado na repavimentação e implantação de passeios na estrada que liga Conde
a Gandarela, que permitiu “uma aproximação” mais efectiva entre as duas freguesias, garantindo condições de segurança para a circulação pedonal junto a
uma via com tráfego automóvel intenso,
já que a mesma faz a ligação à portagem
de Serzedelo da auto-estrada A7.
O presidente da União de Freguesias

projecta para o próximo mandato autárquico a continuação da requalificação
desta estrada municipal, desta feita entre
Gandarela e a freguesia de Serzedelo.
“Neste mandato autárquico, trabalhámos em todas as áreas”, assegura Flávio
Freitas, assumindo como preocupação
central do seu executivo “criar qualidade
de vida no território”, algo que passa por
investimentos relevantes em infraestruturas e equipamentos, mas também por
“coisas tão simples” como é, aparentemente, a abertura de um posto de multibanco. “Esta foi uma das obras do meu
mandato”, declara o presidente da União
de Freguesias, atendendo ao impacto que
a mesma teve no dia-a-dia da sua comunidade.

Flávio Freitas
“Presidente
da Câmara tem
visão integrada
do território”
Presidente da União de Freguesias de
Conde e Gandarela desde Janeiro de
2019, Flávio Freitas, professor de
carreira, elogia a visão do actual presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, tendo
em vista o desenvolvimento equilibrado do concelho. “Investir nas freguesias com a mesma qualidade que
se faz na cidade” é, segundo o autarca de Conde e Gandarela, lema do
edil vimaranense.
Flávio Freitas faz questão, pois, de
registar “palavra de apreço” ao presidente da Câmara Municipal pela
“valorização do trabalho que é realizado nas freguesias”.
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União de Freguesias aposta na melhoria de espaços públicos de para dar resposta a novas necessidades da população. Gandarela
terá nova centralidade e Conde requalifica espaço multiusos.

Espaços
de qualidade e novas centralidades

A

criação de uma nova centralidade em Gandarela e a requalificação do espaço multiusos em Conde são duas
opções estratégicas desta
União de Freguesias do concelho de Guimarães.
O presidente da autarquia, Flávio Freitas, releva o objectivo de criação de “espaços públicos de qualidade”, algo que
em Gandarela passará, no próximo mandato, pela execução de um ambicioso projecto de parque público, em terreno de 5
000 m2 já adquirido junto à igreja paro-

quial e da sede da Junta de Freguesia, que
será dotado de recinto para espectáculos,
parque infantil, circuitos de manutenção,
entre outras valências.
Em Conde, os terrenos onde se realizam
as principais festas da freguesia começam
a ser requalificados, nomeadamente ao
nível do piso, a partir do próximo mês de
Junho, estando já em projecto um edifício
de apoio a actividades diversas que ali se
podem realizar.
No parque de lazer Dulce Félix, reconhecida atleta natural de Conde, foram
realizados vários melhoramentos, concre-

Rancho Folclórico
Decorrem já as obras de
construção da nova sede do
Rancho Folclórico da Associação
Cultural e Recreativa de Conde,
em terreno e projecto cedidos
pela União de Freguesias e apoio
financeiro de 50 mil euros da
Câmara Municipal de Guimarães.

tamente a instalação de um parque infantil e tabela de basket, para além da iluminação pública, o que beneficiou significativamente a qualidade deste espaço criado
no âmbito do Orçamento Participativo do
Município de Guimarães
Junto à capela do Senhor do Padrão, a
União de Freguesias tem em execução
um pequeno jardim, ao mesmo tempo que
finaliza a requalificação da zona ribeirinha da Junqueira, local que já atrai bastantes residentes e que acolhe actividades
lúdicas e pedagógicas da comunidade escolar.
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Executivo da União de Freguesias de Conde e Gandarela efectuou um enorme investimento
na requalificação da rede viária.

Rede viária
Plano de investimentos cumprido

P

ara além da finalização da requalificação da estrada municipal entre Conde e Gandarela,
com a construção de passeios,
a União de Freguesias tem melhorado a rede viária um pouco por todo o
território. Assim, neste mandato foi feita
a requalificação das ruas de Santa Maria,
Mondim, Arco e Boucinha, bem como da
Travessa Vila Meã
A Rua da Barroca foi também melhorada com passagem pedonal, tal como as
travessas da Casa Nova e Igreja Nova
A requalificação da Rua de Vila Meã de
Cima já está adjudicada e as obras devem
arrancar durante este mês de Maio.
Ainda no que respeita à melhoria das
acessibilidades, a União de Freguesias
procedeu à construção de muros de suporte na Rua das Agras e na Rua da Ribeira, concluiu a pavimentação da Travessa
do Britelo e Rampa da Preguiceira e procedeu ao alargamento da via pública na
Rua do Alto.
Na Rua da Casa Nova, procedeu-se à regularização das águas pluviais, bem como

na Rua de Mirão, com construção de caixas e valetas.
A colocação de guias de protecção em
algumas artérias tem sido outras das preocupações da autarquia, que, neste particu-

lar, fez intervenções nas ruas de Santa
Maria, Parque Desportivo, Boavista, da
Carreira, Chafariz e Vila Meã de Cima. O
presidente da União de Freguesias, Flávio
Freitas, garante que neste mandato a au-

tarquia foi “para além do que tínhamos
previsto” no que respeita à melhoria da
rede viária, registando ainda a marcação
da passadeira na Rua Virgínia Moura,
junto à paragem dos autocarros.

Estruturar as respostas sociais com proximidade
O Centro de Convívio de Gandarela decorre no edifício da escola primária, no
âmbito do projecto ‘Gandarela + Vida’,
em parceria com o Centro Comunitário
de Desporto e Cultura (CCDC) de Gandarela.
Com a colaboração do Centro Comunitário de Desporto e Cultura de Gandarela
e a Associação Cultural e Recreativa de
Conde, vai proceder-se à colocação de
relva sintética nos respectivos ringues
desportivos. Em Conde, junto ao ringue,
será também criada uma zona de lazer
que, segundo o presidente Flávio Freitas,
“será um dos espaços mais interessantes”
da freguesia.

A criação de um espaço de convívio para
a população foi concretizado com o projecto ‘Gandarela + Vida’, tendo sido também requalificado o Centro de Convívio
em Conde.
A autarquia disponibiliza à população
das duas localidades serviços gratuitos de
enfermagem e fisioterapia, para além de
actividades lúdicas e formativas nas áreas
da música e da actividade física.
O presidente da União de Freguesias defende que, no que respeita ao acompanhamento da população mais idosa, “o paradigma tem de mudar”, privilegiando-se o
apoio familiar e a prestação de serviços
ao domicílio.
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Educação
A par de obras de manutenção, a
União de Freguesia de Conde e
Gandarela investiu recentemente
na construção de novo parque
infantil na Escola Básica e Jardim
de Infância.
O estabelecimento de ensino
beneficiou também da
instalação de uma divisória na
sala do ensino pré-escolar.

A

pandemia marcou de forma
expressiva a actividade da
União de Freguesias de
Conde e Gandarela nos últimos meses, com a autarquia
a responder à fase mais crítica de combate à covid-19 com a distribuição pela população de kits com máscaras e desinfectante, acção que teve o apoio de várias
empresas.
A autarquia suportou também a distruibução de gel desinfetante pelos alunos da
Escola Básica, a par da colocação de 20
dispensadores de álcool/gel por todo o espaço escolar.
Tendo em conta as dificuldades económica que muitas famílias sentiram nos últimos tempos, “decidimos custear todos
os materiais escolares para todos os alunos da EB1 e Jardim de Infância de Conde”, adiantou o presidente da União de
Freguesias, Flávio Freitas.
Noutro âmbito, a União de Freguesias
tem acompanhado os trabalhos de reforço
da rede de saneamento e da iluminação
pública.
A extensão da rede de saneamento
abrangeu as habitações das ruas da Preguiceira, do Chafariz (parte), da Boavista
(nascente), da Boquinha, tal como da Travessa do Padrão e Rampa da Preguiceira.
No que diz respeito à melhoria da ilumi-

Pandemia
Resposta a vários níveis

A resposta à pandemia
tem sido uma das
preocupações da União de
Freguesias de Conde e
Gandarela. A autarquia deu
especial atenção à
comunidade escolar.

nação pública, foram beneficiadas as ruas
do Outeirinho e Preguiceira, Rua e Travessa das Agras e a zona de estacionamento dos cemitérios das duas freguesias.
A requalificação dos dois cemitérios
com instalação de columbários para cinzas foi outro dos investimentos realizados
e recentemente inaugurados numa cerimónia em que o presidente da União de
Freguesias destacou que as melhorias vão
“ao encontro do objectivo de proporcionar a possibilidade às famílias de depositarem as cinzas dos entes falecidos quando decidem serem cremados”, sendo
“uma obra importante em Conde e Gandarela, possível com o apoio da Câmara
Municipal”.
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I Liga

O que o VAR tira... também dá
TECNOLOGIA anulou golo a Ivo Rodrigues por fora-de-jogo, mas descortinou um penálti que ofereceu
três preciosos pontos a um Famalicão que deixa, pelo menos para já, a máquina de oxigénio.
31.ª JORNADA

| Ricardo Anselmo |

Respira melhor, na classificação,
o Famalicão de Ivo Vieira. Curiosa a imagem do técnico famalicense, agastado com Luís Godinho, quando viu que ainda
teria de esperar sete (!) minutos
de compensação para festejar o
regresso aos triunfos.
Três jogos depois, o Famalicão
voltou a saborear os três pontos,
passando a somar 34 e subindo
alguns degraus na classificação,
afastando-se, de alguma forma,
dos lugares de descida.
Não foi fácil levar a melhor sobre uma bela equipa do Santa
Clara, que terminou o jogo com
nove atletas, embora tivesse jogado a maior parte do tempo

“apenas” com menos um.
A expulsão de Nené, aos 35
minutos, ameaçava tornar mais
fácil a tarefa dos minhotos. Puro
engano. À excepção de um remate de Pêpê ao poste, em cima
do intervalo, raramente o Famalicão conseguiu encontrar o caminho da baliza de Luiz Júnior.
Ao intervalo as peças foram
reorganizadas, a estratégia sofreu, também ela, reajustes, à
procura de explorar a vantagem
que uma unidade a mais no relvado teria de fazer sobressair.
Foi carregando, às vezes sem
grande critério, a equipa da casa,
acabando por chegar ao golo aos
69 minutos, por intermédio de
Ivo Rodrigues, que ramatou forte, após desmarcação de Anderson... que estava em fora-de-jo-

go. Alertado pelo VAR, Luís Godinho tratou de colocar um ponto final nos festejos dos famalicenses.
Ainda assim, lá diz o ditado
(ou deveria dizer), o que o VAR
tira, o VAR dá. Nesse sentido, à
entrada para os últimos dez minutos regulamentares, Sagna,
inadvertidamente, dentro da
área, ajeitou a bola com a mão.
Para Godinho, uma vez mais
com o aviso ao ouvido de Fábio
Melo, não restaram dúvidas. Era
penálti. Ivo voltou a carregar sobre si o peso do momento. Não
vacilou. Fez o gosto ao pé pelo
terceiro jogo consecutivo. É o
homem do momento em Famalicão, que bem lhe pode agradecer
a desobstrução das vias respiratórias. A luta continua!

lll
“É fundamental conquistar
pontos, mesmo sem ter, às
vezes, a qualidade que
queremos. Demos mais um
passo no sentido de conseguirmos o nosso objectivo,
num jogo contra uma
equipa muito difícil.”
Ivo Vieira (treinador do Famalicão)

+ 31.ª jornada
No duelo que ontem
encerrou a jornada 31 da
I Liga, Boavista e Tondela
não foram além de um
empate a uma bola.

ESTÁDIO DO FC FAMALICÃO

FC FAMALICÃO CD SANTA CLARA

1

Árbitro Luís Godinho (AF Évora)
Assistentes Rui Teixeira e Valter Rufo
VAR Fábio Melo

Luiz Júnior
Diogo Figueiras
Babic
Riccieli
Rúben Vinagre
Pêpê Rodrigues
Ugarte
Ivo Rodrigues
Gil Dias
Iván Jaime
Anderson
Ivo Vieira

0
Intervalo
0-0

Marco
Sagna
Fábio Cardoso
Mikel Villanueva
Mansur
Nené
Hide Morita
Lincoln
Ukra
Carlos Júnior
Rui Costa
Daniel Ramos

Substituições Kraev por Ugarte (60m) e Alexandre Guedes por Iván Jaime (60m), Anderson Carvalho por Ukra (62m), Fernando Valenzuela por Rúben Vinagre (74m), Diogo Queirós por Babic
(74m), Cryzan por Rui Costa (78m), Costinha por
Carlos Júnior (78m), Allano por Lincoln (85m),
Gustavo Assunção por Anderson (85m), João Afonso por Mansur (86m).
Disciplina cartões amarelos para Mikel Villanueva
(12m), Riccieli (21m), Nené (34m), Alexandre
Guedes (65m), Marco (77m), Sagna (82m
e 90+8m), Fernando Valenzuela (88m), Diogo
Queirós (90+2m) e Cryzan (90+2m). Cartão vermelho directo para Nené (35m) e por acumulação
para Sagna (90+8m).
Golo Ivo Rodrigues (82m, gp).
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Campeonato de Portugal
§Acesso à Liga 3

Pevidém visita Anadia
de olhos na retoma
COM TRÊS PONTOS na fase de acesso à II Liga, conjunto de João Pedro
Coelho quer regressar aos triunfos para continuar a alimentar o sonho.
ACESSO À II LIGA

| Ricardo Anselmo |

Com uma vitória e uma derrota
na Zona Norte da fase de acesso
à II Liga, e ainda com quatro jogos por disputar, o Pevidém defronta esta tarde (16 horas) o
Anadia, fora de casa, com o objectivo de regressar aos triunfos
e continuar a alimentar o sonho
de marcar presença num campeonato profissional na próxima
temporada.
Depois de ter vencido o SC
Braga B (2-1) e perdido com o
Trofense (0-2), nos dois primeiros jogos, disputados em casa, o
conjunto orientado por João Pe-

DR

João Pedro Coelho, técnico do Pevidém

dro Coelho procura somar mais
três pontos na tentativa de se
manter ligada à possibilidade de

terminar no primeiro lugar, que
é ocupado pela equipa do Trofense, que tem quatro pontos.
Já o Anadia, que segue na quarta e última posição, com um
ponto, também quer vencer, sob
pena de começar a hipotecar a
subida à II Liga.
Na entrada para a 3.ª jornada, o
Trofense lidera o grupo com
quatro pontos. Em 2.º lugar está
o Pevidém, com três pontos, os
mesmos do SC Braga B, que é
terceiro. Em quarto, com um
ponto, está a equipa do Anadia.
O primeiro classificado sobe à II
Liga, os restantes seguem para a
Liga 3. Amanhã, às 18 horas,
há um Trofense-SC Braga B.

Vitória B lidera Série 2 com pleno de triunfos

Um triunfo em Fafe pode ser passo
de gigante rumo ao apuramento
Está marcado para esta tarde (16.30 horas) um sempre escaldante AD FafeVitória SC B, jogo entre as duas equipas que ocupam as duas primeiras posições da Série 2 de acesso à Liga 3, a nova competição da Federalçao Portuguesa de Futebol, que arranca na próxima época. Apuram-se para essa nova
competição os dois primeiros classificados de cada uma das séries, sendo
que, neste momento, o Vitória B ocupa a primeira posição com seis pontos,
fruto de duas vitórias em outras tantas jornadas (3-1 ao Maria da Fonte e
4-1 ao Mirandela). No segundo lugar está então a AD Fafe, com dois pontos,
depois de dois empates (2-2 com o Mirandela e 1-1 com o Maria da Fonte).
Com 12 pontos ainda por disputar, um triunfo dos vimaranenses esta tarde
pode ser decisivo, criando um fosso grande para o rival de Fafe, tendo que se
esperar, naturalmente, para aquilo que façam Mirandela e Maria da Fonte
no dia de amanhã.

VSC

Ibrahima Bamba tem-se destacado na equipa B do Vitória SC
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§AF Braga

André Duarte arbitra
hoje Joane-CC Taipas

I Divisão
Alegrienses recebe
Martim B no complexo
da Rodovia (15 h)

CAMPEONATOS DISTRITAIS da AF Braga regressam este fim-de-semana
após paragem. Na Pró-Nacional há já jogo grande no Estádio dos Barreiros.
AF BRAGA

| Miguel Machado |

Após quatro meses de paragem,
estão de volta as emoções dos
campeonatos distritais seniores
da Associação de Futebol de
Braga. Recorde-se que as provas
vão apenas cumprir a primeira
volta, tendo que ficar finalizadas
até final de Junho.
Este sábado há já vários jogos
de nomeada na Pró-Nacional.
Confira os jogos e nomeações:
Série A
Hoje: Cabreiros-Ninense (Lucas Martins);
Amanhã: Dumiense/CJPIISanta Maria (Luis Oliveira);
Prado-Amares (Daniel Vale);
Forjães-Pousa (Carlos Pizarro);
Martim-SP Arcos (Diogo Mesquita); Vila Chã-Marinhas (Domingos Faria);
Série B
Hoje: Joane-Taipas (André
Duarte); Ribeirão-Ponte (Ricardo Martins); Sandinenses-Porto
d’Ave (Nuno Ferreira); ArõesVieira (Tiago Martins);
Amanhã: Serzedelo-Ronfe (José Matos); Torcatense-Santa Eulália (Lazaro Martins);

DR

Futebol distrital da AF Braga está de volta após paragem devido à pandemia

Divisão de Honra
Série A
Hoje: Calendário-MARCA
(Nuno Barroso); EsposendeAguias Alvelos (Cristiano Silva); Ceramistas-Fradelos (Rcardo Cunha);
Amanhã: Carreira-Viatodos
(Luis Cunha); Ucha-Granja (Arnaldo Lima); Louro-Roriz (João
Macedo).
Série B
Hoje: Este-Bairro (José Pereira);

Amanhã: Lousado-Celeirós
(Hugo Gonçalves); SobrepostaRuivanense (João Ribeiro); Sequeirense-Guilhofrei (José Ribeiro) e Caldelas-Guisande
(João Silva).
Série C
Hoje: Regadas-Gonça (Diogo
Abreu); Selho-Pica (Ivo Silva);
Antime-Celoricense (Henrique
Gomes);S.Paio-Pevidém
B
(Cristiano Araujo);
Amanhã: Polvoreira-Urgeses
(Nuno Fernandes)

Lista de jogos e nomeações para
a jornada no campeonato distrital da I Divisão:
Série A
Hoje: Alegrienses-Martim B (Bruno Ribeiro); Louro B-Antas (José
Ferreira); Marinhas B-São Verissimo (David Alves);
Amanhã: S.Cosme-Carreira B
(Tiago Pinto); Tadim-Sete Fontes
(Maria Silva); Operário-Fonte
Boa (Hugo Teles)
Série B
Hoje: Maria Fonte B-Gerês (Orlado Rodrigues); Pico de regalados-Pedralva (Armenio Abreu);
Emilianos-Palmeiras (André Freitas);
Amanhã: Cabanelas-S. Pedro Arcozelo (Ricardo Pinto); Porto
d’Ave B-Crespos (João Lopes);
Série C
Hoje: Prazins-Brito B (Jorge Ribeiro); Souto- Unidos Cano (Hugo Silva); Ronfe B-São Cristovão
(Ricardo Pereira); Ases Santa Eufémia-Longos (Fábio Araujo);
Amanhã: Sandinenses B-Aguias
Negras Tabuadelo (Hernani Barbos); Oliveirense-Briteiros Sto Estevão (Fernando Ferreira);
Série D
Hoje: Tagilde-Fermilense (José
Gonçalves); Candoso- Santo
Adrião (Pedro Vieira);
Amanhã: Ag. Alvite-Cepanense
(Carlos Gonçalves); Gandarela-S.
Tiago (Tiago Abreu); Taipas-BSweet Nigth (José Cosgrove).

Piloto de Braga

José Correia aponta ao triunfo na Rampa de Boticas
AUTOMOBILISMO
| Redacção |

José Correia regressa ao volante
do seu Osella PA2000 Evo2 este
fim-de-semana para alinhar na
Rampa Internacional de Boticas,
segunda prova do Campeonato
Portugal de Montanha JC Group
de 2021. Um evento onde o atual
campeão nacional da modalidade espera repetir o sucesso alcançado na jornada de abertura
da época, a Rampa Pêquêpê Arrábida: “Começámos o ano com
uma vitória e esse é o objectivo
em todas as provas. No entanto,
sabemos que não será fácil, pois
o campeonato este ano está ain-

DR

Correia regressa ao volante do seu Osella PA2000 Evo2

da mais forte, com novos carros
e pilotos, o que torna tudo mais
desafiante, mas também mais
saboroso”, confessou.

Uma edição que será ainda
mais exigente do que o habitual,
uma vez que a rampa tem dimensão internacional, ao inte-

grar o Campeonato Europeu de
Montanha, competição para a
qual José Correia também irá
pontuar: “Inscrevi-me no evento
FIA, pois é sempre muito bom
receber e competir com as melhores equipas internacionais,
mesmo tendo em conta que a
minha barqueta, com motor 2.0,
é inferior a alguns dos protótipos
com motores 3.0”, referiu.
O piloto, figura proa da JC
Group Racing Team, equipa assistida pela Vettra Motorsport,
relembrou também a exigência
do traçado de Boticas mas “acredito que não será um problema.”
A Rampa de Boticas disputa-se
este sábado e amanhã.

DR

Rui Bragança vai a Tóquio

Taekwondo

Rui Bragança
apura-se para
Jogos Olímpicos
O atleta vimaranense Rui Bragança assegurou ontem uma
vaga no torneio olímpico de
taekwondo, na categoria de 58 kg, ao chegar à final do torneio de qualificação, em Sófia, na Bulgária.
O atleta de 29 anos, chegou à
final ao bater o búlgaro Daniel
Ladzhev, por 26-14, nas
meias-finais, depois de ter
vencido o arménio Sargis Muradyan, por 17-7, no primeiro
combate, e o sueco Frederik
Emi Olsen, por 10-6, nos
quartos de final.
Esta vai ser a segunda presença de Bragança em Jogos
Olímpicos, depois de ter sido
nono no Rio2016.
Os Jogos Olímpicos Tóquio
vão ser disputados entre 23 de
julho a 8 de Agosto, depois de
terem sido adiados devido à
pandemia de covid-19.

Atleta do SC Braga

Júlio Ferreira perde
nas meias-finais
e falha Tóquio
Júlio Ferreira falhou ontem
qualificação para o torneio
olímpico de taekwondode -80
kg, ao perder nas meias-finais
do torneio de qualificação, em
Sófia, na Bulgária. O atleta do
SC Braga, de 27 anos, foi batido pelo norueguês Richard
Ordemann, por 8-5, no combate que decidia uma das duas
vagas aos dois finalistas.
Este sábado será a vez de
Joana Cunha, também atleta
do SC Braga, lutar pela estreia
olímpica, combantendo na categoria de -57 kg.
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MÁRIO MEIRELES Doutor em Sustentabilidade do Ambiente Construído

E

m Braga é atropelada uma pessoa a
cada três dias. Este flagelo custanos 33 milhões de euros por ano,
qualquer coisa como um terço do orçamento Municipal. Em Portugal os atropelamentos custam-nos 2,5 mil milhões de
euros anuais. Mais do que dinheiro, custa-nos vidas.
Braga é a 3.ª cidade portuguesa com
maior registo de poluição do ar. Os dados
registados pela estação da CCDRN, que
se encontra perto da rotunda das piscinas,
falam por si, e são os abaixo apresentados.
Em 2019 o valor limite horário para a
proteção da saúde humana de dióxido de
azoto (Limiar superior de avaliação 140
μg/m3), foi ultrapassado 40 vezes, quando
apenas deve ser ultrapassado 18. O valor
de Óxido de Azoto foi ultrapassado 966
vezes.
Já o valor limite anual para a proteção
da saúde humana deveria situar-se nos
32 mg/m3. Em 2019 este valor foi de
56,7 mg/m3, quase o dobro do limite. O
valor de óxido de azoto foi de 152
mg/m3, quase 5 vezes superior ao limiar
superior de avaliação.
O valor médio por períodos de oito horas de CO2 registado (8) está acima do
limite superior de avaliação, que é
7 mg/m3.
Por isso podemos afirmar que temos um
problema de poluição ambiental e que
Braga é uma cidade poluída. Em todos os

A Grande Avenida
parâmetros medidos há alturas excedidas
muito acima daquilo que é suposto, para
proteger a saúde humana, e mesmo fora
dos picos, os valores mantêm-se altos!
Ainda assim, precisamos de medir mais,
precisamos de saber como está a emissão
de PM 2.5 e PM 10, partículas responsáveis por doenças respiratórias. Para além
de medir, é preciso traçar metas e começar a delinear planos para reduzir estas
emissões. É preciso reduzir o uso do carro
neste novo centro da cidade.
Importa, também, reduzir a poluição sonora. Tentar conversar com alguém à porta do Braga Parque, ou numa esplanada
de um dos cafés ao longo da Avenida Júlio Fragata ou da Frei Bartolomeu dos
Mártires (sim, há esplanadas nestas avenidas), é, no mínimo, desagradável.
Dificilmente encontramos quem cumpra
os limites de velocidade nestas avenidas,
e isso deve-se em primeiro lugar ao desenho das mesmas, que com separadores
centrais desenhados como se de uma pista
de automóveis se trate, e com vias largas
e sem qualquer obrigação de paragem ao
longo do percurso, leva a que se acelere
acima de qualquer limite legal ao longo
de 3 km, sem qualquer ganho de tempo
efetivo.

É preciso aumentar a qualidade de vida
para quem frequenta estas duas avenidas
a pé, de bicicleta ou de transporte público.
É preciso aumentar a qualidade de vida
para quem vive, janelas meias, com estas
avenidas.
Chegando a qualquer cidade com políticas de mobilidade sustentável, as grandes
avenidas obrigam a reduções de velocidade através da existência de semáforos e de
passadeiras de nível, através da redução
de largura de vias e do número de vias para os carros, da existência de ciclovias e
de vias BUS. Entrando em Avenidas Urbanas, em verdadeiras Avenidas, em
“Boulevards”.
Chegando, por exemplo, a Saragoça de
carro, entrando junto à Estação de Comboios de Saragoça-Delícias, temos a Avenida de la Ciudad De Soria, com 8 vias de
trânsito e com... semáforos, passadeiras e
ciclovias. E tudo funciona, a velocidade
reduz, os limites de 50 são cumpridos e a
fluidez aumenta. Afinal, entramos na cidade, não é preciso desnivelar para dar
prioridade a quem vem de carro, é preciso
dar prioridade às pessoas!
Mas podemos olhar também para a Avenue de la Grande Armée e os ChampsÉlysées, que têm no seu centro o Arco do

Triunfo, em Paris. Ambas as avenidas parisienses têm semáforos, passadeiras, ciclovias, vias BUS, paragens BUS e muita
vida.
Não é preciso muito para se perceber
que são avenidas com muita mais carga
automóvel do que a Júlio Fragata e a Frei
Bartolomeu dos Mártires, tanta que as seguradoras não assumem qualquer colisão
no Arco do Triunfo. Isso não acontece na
Rotunda das Piscinas.
A comparação faz sentido para demonstrar que com um trânsito automóvel muito maior, tanto no caso espanhol como no
francês, as soluções são mais amigas das
pessoas que moram e vivem aquelas avenidas.
Quem propõe e defende o prolongamento do túnel, utilizando o desnivelamento
da rotunda das piscinas e criando um buraco a céu aberto, ignora a água que provem das Sete Fontes e do Bairro da Alegria, e que corre por baixo da terra. Água
essa que já levou, por duas vezes, a que
fosse necessário reforçar as fundações do
“prédio verde” de 14 andares junto ao
Braga Parque e que enche os parques subterrâneos do antigo chinês, nas traseiras
da Fábrica Confiança.
Quando a política é de trânsito e de indução do automóvel, então aposta-se em
desnivelamentos, em viadutos ou em túneis que carecem de manutenção contínua – como é o caso do túnel da Avenida
Central, que está sempre em manutenção

Cancro do Ovário: a prevenção é o melhor remédio

H

oje assinala-se o Dia
Mundial do Cancro
do Ovário. Todos os
anos neste dia, médicos e governantes de todo o mundo dedicam o dia à consciencialização e prevenção do risco desta
neoplasia, que apesar de rara é a
neoplasia genital feminina que
se associa a maior taxa de mortalidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, durante
o ano de 2020 surgiram em Portugal 561 novos casos de cancro do ovário, e no mesmo ano
verificaram-se 408 mortes devidas a esta doença.
Existe pouco conhecimento
na população geral acerca dos
sinais e sintomas desta doença,
o que contribui para que esta
seja diagnosticada numa fase
tardia. O cancro do ovário atinge principalmente mulheres na

menopausa (sobretudo após os
55 anos), que por vezes descuram uma vigilância ginecológica regular e associam os sintomas que surgem ao envelhecimento. E o maior perigo do
cancro do ovário é o seu diagnóstico tardio, com baixa taxa
de sobrevivência - a mais baixa
de todos os cancros que afetam
as mulheres.
O cancro do ovário numa fase
inicial não causa sintomas óbvios, sendo tipicamente um tumor silencioso. Só à medida
que evolui, começam a surgir
os sintomas que por vezes se
confundem com alterações do
foro intestinal, nomeadamente
dor abdominal, obstipação, enfartamento e distensão abdominal (barriga inchada). Também
a perda de peso injustificada e a
falta de apetite se associam às

CATARINA PARDAL
Ginecologista do Hospital de Braga

Voz à Saúde
fases mais avançadas desta
doença.
Atualmente sabemos que a
maioria dos tumores do ovário
têm origem nas trompas de Falópio, mas o motivo pelo qual
algumas mulheres têm esta
doença e outras não é desconhecido. Existem alguns fatores
de risco reconhecidos, sendo o
mais importante a predisposição genética - a história familiar e a presença de mutações
nos genes BRCA 1 e BRCA2

aumentam significativamente o
risco de aparecimento desta
doença ao longo da vida da mulher. Também a nuliparidade
(mulheres que nunca tiveram
gravidezes), o uso de talco na
vulva, a endometriose, o uso de
terapêutica de substituição hormonal na menopausa e o tabagismo e obesidade têm impacto
no risco de cancro do ovário.
Não há forma conhecida de
prevenir este cancro. No entanto, a toma de contracetivos hormonais combinados (pílula) de
forma regular e prolongada reduz o risco desta doença, sendo
um dos importantes efeitos não
contracetivos da pílula.
O rastreio desta neoplasia é
ineficaz quando aplicado à população geral, sendo frequentemente danoso o excesso de intervenção médica na tentativa

de um diagnóstico precoce de
cancro do ovário. Apenas nos
casos em que há predisposição
genética conhecida, a vigilância
clínica e imagiológica apertada
e a realização de cirurgia de redução de risco oncológico (profilática) na forma de remoção
dos ovários e trompas de Falópio, contribui para a redução do
risco desta neoplasia.
A sensibilização para o cancro
do ovário é a chave para que as
mulheres saibam valorizar precocemente sintomas e percebam a importância de adquirir
estilos de vida saudáveis que
ajudem na prevenção desta
doença. O diálogo e partilha de
dúvidas com o Ginecologista é
essencial no processo de conhecimento desta neoplasia e das
suas implicações na saúde da
mulher.
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ANTÓNIO FERRAZ Professor da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho

Corrupção e impacto na economia

E

ntende-se, em geral, por corrupção o ato ou efeito de se corromper, oferecer alguma coisa para
obter vantagem na participação de negócio onde se favorece uma pessoa e se prejudica outra. Sobretudo, existe uma premissa básica para o cometimento da
corrupção, a ausência ou compromisso
moral de cidadãos ao bem comum. Entre
os crimes contra a administração pública,
tem vindo a se destacar o exercício arbitrário ou abuso do poder, falsificação de
documentos, má-gestão exercida por administradores públicos, a apropriação de
dinheiros da Segurança Social, a lavagem
ou ocultação de bens com origem na corrupção, a utilização indevida de recursos
públicos, o contrabando e a corrupção ativa e passiva.
E o que se passa sobre o assunto em Portugal? Ora, de acordo com o “Índice de
Perceção da Corrupção” elaborado pela
organização internacional “Transparency
International”, Portugal ocupa, no ano de
2020, a 33ª posição (com 61 pontos, num
máximo de 100), na lista de países menos
corruptos numa amostra de 176 países.
Por sua vez, a realidade portuguesa é a de
ser percecionada como um País mais corrupto do que a média da União Europeia
(a média é de 66 pontos). Os países considerados como de “transparência máxima”
são a Dinamarca e a Nova Zelândia (com
88 pontos). Assim, Portugal apesar de ter
vindo a registar variações anuais muito ligeiras, desce três lugares no “ranking” face ao ano de 2019 e, tem uma pontuação a
mais baixa desde 2012 (no início da publicação do citado índice). Caso se considere apenas os países da União Europeia,
então, Portugal se situa no meio do “ranking”.
Porquê isso acontece? Sobretudo, devido ao facto de ao longo dos últimos dez
anos pouco ou muito pouco ter sido feito
na luta contra a corrupção em Portugal,
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não havendo mesmo uma estratégia nacional de prevenção e combate à corrupção, mormente tendo em conta a sua importância no atual quadro de crise
pandémica. Porém, a discussão sobre as
formas mais eficazes de combate à corrupção está “na ordem do dia”, graças a
diversas intervenções das entidades policiais e judiciais nos últimos anos em áreas
tão diversas como a administração da
Saúde, messes militares, caso de Tancos,
escolas de condução, Serviços Secretos,
autarquias, Segurança Social, clubes de
futebol, esquemas vários de fuga ao fisco
e Banca, promotores de megaprocesso,
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cujos meandros não são em muitos casos
clarificados e, mais importante, onde o
desfecho final é moroso e incerto (por
exemplo, a Operação Monte Branco ou
Operação Marquês). Porém, há um ponto
central no combate à corrupção que até
agora tem sido evitado pelos poderes políticos que é a da “criminalização do enriquecimento ilícito”.
Portanto, um combate sério à corrupção
(que corrói a democracia) exige, por um
lado, a aprovação de uma adequada e eficaz legislação específica e, por outro, a
existência de meios humanos e técnicos
em número suficiente para rastreamento
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de dinheiro suspeito, em particular, no
que se refere aos agentes públicos que
evidenciem sinais exteriores de riqueza
incompatíveis com o património declarado, a chamada “ocultação de património”.
Ora, os mecanismos de ocultação e lavagem de dinheiro têm vindo nas últimas
décadas a se expandir e refinar com a globalização de que são exemplos os “vistos
gold” e os “offshores”.
Feita esta exposição prévia passa-se a
abordar o tema central deste texto formulado pela seguinte questão: Qual o impacto da corrupção na economia? Bem, a
corrupção, como foi referido, traduz benefícios para alguns, porém, com custos e
perdas financeiras para o conjunto da sociedade, nomeadamente no que toca a
quantidade e qualidade do investimento
interno (público e privado) que se deixa
de realizar. Ou seja, a corrupção retira aos
cidadãos comuns o usufruto de bens e serviços essenciais e impõe elevados custos
sociais à sociedade na saúde, educação,
habitação, segurança social, infraestrutura e ainda, no aumento da desigualdade.
Em consequência, a corrupção tem efeitos negativos de forma direta ou indireta
no desempenho económico por não permitir uma eficaz alocação de recursos no
investimento produtivo. A propósito, um
estudo feito pelo Parlamento Europeu, em
2018, revela que os custos financeiros da
corrupção em Portugal são de cerca de
7,9% do PIB, ou seja, de 18,2 mil milhões
de euros!
Concluindo, a corrupção e o “enriquecimento ilícito”, por incapacidade ou falta
de vontade política para as combater, induzem no “legitimar” de atitudes corruptas e “tornam” recorrente a falta de ética
social. Logo, a corrupção tem implicações graves em termos de deterioração do
ambiente económico e social, criando fortes obstáculos a um desejável crescimento económico sustentável.
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ID:124391032-74 -

148.000 €

C.E.:(C) Apartamento T2+1
na Avenida da Liberdade / S. João da Ponte.
Prédio com elevador. O imóvel encontra-se arrendado.

ID:124391013-181 -

99.500 €

C.E.:(C) Loja de 2 pisos no centro da cidade,
com excelente área e montra.
Localizada junto ao Fórum Braga,

ID:124391022-74 -

148.000 €

C.E.:(E) Fabuloso T2 em plena Avenida da Liberdade.
Remodelado e decorado com muito bom gosto,
com elevador e vistas panorâmicas.

ID:124391009-86 -

214.790 €

C.E.:(E) – Fantástico apartamento T3 duplex
totalmente remodelado com acabamentos
de alta qualidade em São Victor.
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

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

VENDE-SE
EM BRAGA

PRECISA-SE

EMPRESA DO RAMO DE AR
CONDICIONADO EM BRAGA

Com carta de condução, 45 aos 60 anos não fumadora e totalmente
livre para dormir no local de trabalho, vida de casa, assistência a pessoa
com dificuldades. Possíveis deslocações, alojamento, alimentação
e 1000 euros de salario.
Responder só nestas condições com mensagens escritas. Referências.

PROCURA INSTALADOR
DE AR CONDICIONADO

EMPREGADA DOMESTICA INTERNA

MÁQUINA
DE LAVAR
AUTO

ADMITE

COZINHEIRA/O
COM EXPERIÊNCIA
EM DIÁRIAS

CONTACTO

ELECTRICISTAS
E AJUDANTES

Deixar mensagem c/ nome e telefone

Tlm. 965 790 365

938291548/935156106

RESTAURANTE
EM BRAGA

COMPRO!!!

SENHOR

ROBUST.PT

Imóveis, Automóveis,
Ouro/Prata,
Antiguidades...

COM BOA
APRESENTAÇÃO
DESEJA CONHECER
SENHORA,
PARA RELAÇÃO SÉRIA.
969 614 529

ADMITE TÉCNICO
DE CONSTRUÇÃO.
LADRILHO E CAPOTO
TODOS OS TRABALHOS
EM BRAGA
915 820 941

Email:
investimentos.imogold@gmail.com

PRECISA-SE

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
MANUTENÇÕES
ENERGIAS RENOVÁVEIS

PART- TIME OU FULL-TIME

917 826 385

Tlm. 967 200 625

COM OS SEGUINTES REQUISITOS

Tlm. 968 651 479

ADMITE
COZINHEIRO/A
E CHURRASQUEIRO
917 522 736

ADMITE-SE

FUNCIONÁRIO
PARA MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
BRAGA
Tlm. 966 536 875

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

-

Escolaridade obrigatória
Carta de condução
Preferencialmente com experiência na área
Disponibilidade imediata

Marcação de entrevistas

253 69 33 90

VENDE-SE
MONTE DE 42.000 M2
CERVÃES -VILA VERDE
€ 40.000
Favor ligar ao 927 562 704

€€€€ 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!!

ARRENDA-SE

T2 - LOMAR
Mobilado e equipado
com eletrodomésticos
Com garagem individual

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

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

PREÇO: 600,00 €
C/ CONDOMÍNIO INCLUÍDO

Nortinloc
Investimentos & Locação, Lda.
tlf. 253 606 830 - 919 991 083
E-mail: geral@nortinloc.pt
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LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
MERCEDES E270 CDI
AVANTGARDE
ANO 2003 - 177CV
2685 CILINDRADA
328139 KM
8.850 €

FIAT CROMA
ANO 2007 - 150CV
1900 CILINDRADA
238251 KM
4900 €

MERCEDES GLK 220CDIANO 2014 - 170CV
2200 CILINDRADA
245652 KM
21.500 €

BMW X3 XDRIVE
ANO 2013- - 184 CV
2000 CILINDRADA
204052 KM
20.500 €
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

COMPRE O SEU
AUTOMÓVEL
NOS STANDS

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

FORD FIESTA HYBRID 125CV
17.980€
7 ANOS DE GARANTIA
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Pedro Martins, Mafalda Rodrigues, Daniela Silva e Gonçalo Passos

Andebol

Quatro atletas da DKC Viana
no estágio das selecções

ABC/UMinho desloca-se
à Póvoa de Varzim

CANOAGEM
| Redacção |

Ao abrigo do Plano de Alto
Rendimento e Seleções nacionais – Equipa nacional Slalom, quatro atletas da Darque
Kayak Clube de Viana foram
convocados para estágio que
decorreu em Amarante.
Os atletas realizaram testes
em águas bravas na bonita e
exigente pista do Penedo do
Açúcar, sob a orientação do
técnico nacional Manuel Freiria durante dois dias.
Os dezanove atletas já haviam sido seleccionados no
anterior estágio que decorreu
em Covas, Vila Nova de Cerveira, na pista utilizada pela
Darque Kayak Clube.
O estágio decorreu com a colaboração dos técnicos dos
clubes que acompanharam o
desenvolvimento da atividade,
orientando o cumprimento das
medidas de segurança por parte dos seus atletas.
Foram dois dias de intenso
trabalho e de franca evolução,
esperando-se que desenvolvam as suas capacidades em
competição elevando o nível
da mesma.

DR

Os atletas que estiveram nos trabalhos da selecção nacional de canoagem

O atletas da Darque Kayak
Clube convocados para os trabalhos de estágio ao abrigo do
programa de Alto Rendimento
e selecções nacionais foram os
cadetes Pedro Martins, também Mafalda Rodrigues e Daniela Silva e o ainda infantil
Gonçalo Passos.
Esta convocatória atesta
mais uma vez o trabalho de
excelência do Darque Kayak
Clube.

Hóquei em patins

Óquei Barcelos visita
Sporting no play-off

DR

Provas decorreram no rio

§formação
Em Guimarães

Tempo Livre apresenta
curso de comunicação
no desporto
A Tempo Livre, através do Centro de Estudos
do Desporto de Guimarães (CEDG) vai lançar
um novo curso de formação destinado a dirigentes desportivos, atletas, técnicos e treinadores, profissionais da comunicação social,
professores e estudantes.
O Curso de Comunicação no Desporto tem como objetivo dotar os participantes de conhecimentos e competências transversais aplicáveis
à gestão diária da comunicação numa organização desportiva, na sua interação com os diferentes públicos e meios.

A equipa do ABC/UMinho desloca-se este sábado à Póvoa de Varzim para defrontar o Póvoa local em partida da 26.ª jornada do Campeonato Nacional de Andebol
da I Divisão. Será um jogo entre o sexto e
o oitavo classificado, com início a partir
das 19 horas.
Antes, pelas 18 horas, o FC Porto recebe
o Sporting, no Dragão Arena, naquele que
poderá ser o jogo mais importante da época para ambas as equipas, dragões e leões
encontram-se separados por dois pontos
na tabela classificativa e, a cinco jornadas
do final, ninguém quererá perder pontos.
Estas equipas já se enfrentaram para o
Campeonato no Pavilhão João Rocha,
com a vitória a sorrir para a turma de
Magnus Andersson que venceu por 27:33.
Programa da 26.ª jornada:
15h00 – Vitória FC - Benfica
15h00 – Avanca - Maia ISMAI
16h30 – Boa Hora- FC Gaia
17h00 – Madeira SAD - Boavista FC
18h00 – FC Porto - Sporting
18h00 – Sanjoanense - Águas Santas
19h00 – Póvoa AC - ABC UMinho
21h00 – SC Horta - Belenenses.

Começam hoje a ser disputadas as meiasfinais do play-off de apuramento do campeão nacional de hóquei em patins. Os
minhotos do Óquei de Barcelos vão defrontar o Sporting, em Lisboa, a partir das
15 horas.
Na outra meia-final vão jogar FC Porto
e Benfica (12 horas).

Por críticas e ofensas à arbitragem
As cinco sessões do programa realizam-se em
regime presencial, no mês de junho totalizando 15 horas de formação acreditada pelo IPDJIP, no âmbito da formação contínua de Treinadores de Desporto (TD) e Técnicos de Educação
Física (TEF), com 3 unidades de crédito.
Será formador Paulo Salgado, docente com
percurso académico de 13 anos na Universidade do Minho e no Instituto Universitário da
Maia e especialista em comunicação .
O programa de sessões contemplará abordagens à Comunicação Estratégica no Desporto,
Branding & Marketing no Desporto, Eventos e
Protocolo Desportivo, Assessoria de Imprensa
e Comunicação em Ambiente Digital.
As inscrições para frequência do Curso de Comunicação no Desporto abrem no dia 17 de
Maio. Interessados podem-se inscrever (gratuitamente) na sessão online.

APAF apresenta queixa contra
Benfica, Jesus, Grimaldo e Otamendi
FUTEBOL

| Redacção |

A Associação Portuguesa de Árbitros de
Futebol (APAF) fez queixa no Conselho
de Disciplina da federação contra o Benfica, Jorge Jesus, Grimaldo e Otamendi.
Trata-se de um “procedimento normal”
sempre que é “colocada em causa a honorabilidade e respeitabilidade dos árbitros”. Em causa estão declarações do treinador Jesus, que disse, na conferência de
imprensa após o jogo com o FC Porto, na
quinta-feira, que o árbitro, Artur Soares
Dias, teve influência direta no empate 1-1
registado entre as duas equipas.

Já o Benfica também acusou a equipa de
arbitragem de atuar com "dualidade de
critérios", enquanto as queixas contra
Grimaldo e Otamendi estão relacionadas
com publicações dos jogadores na rede
social Twitter.
“A mesma história de sempre… Vergonhoso”, escreveu o defesa esquerdo, enquanto o defesa central considerou “vergonhoso” e “inacreditável” o trabalho da
equipa de arbitragem, sem, contudo, se
referirem especificamente à mesma.
O Benfica empatou com o FC Porto e
manteve-se a quatro pontos de distância
dos ‘dragões’, na luta pela entrada directa
na Liga dos Campeões.
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Agenda
Publicidade

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

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

SIC

07:11 Histórias
07:29 Desafio Ficoemcasa
07:40 Dennis E Gnasher:
Os Aventureiros
07:51 Radar XS
08:00 Bom Dia Portugal
Fim-de-Semana
09:57 Animais Incríveis
10:56 Aqui Portugal
12:59 Jornal da Tarde
14:15 Hora dos Portugueses
14:56 Aqui Portugal
19:08 O Preço Certo
19:59 Telejornal
21:21 Não te Esqueças da Letra!
23:45 Esta Vida é uma Cantiga
00:51 Sorte à Logan
02:54 Ascensão e Queda:
Os Momentos Decisivos
da II Guerra Mundial

13:03
13:56
14:47
14:55
15:43
17:18
17:54
18:28

06:00
06:45
08:00
09:00
12:00
13:00
14:15
15:00
15:45
17:45
20:00
21:45
00:00
01:30
05:30

20:22
21:00
21:30
21:48
22:06
00:42
01:30
02:15

Hank Zipzer
Encontra-me em Paris
Folha de Sala
Nicolas Le Floch
Duas Leis
Biosfera
Faça Chuva Faça Sol
Liga Port. de Basquetebol
Sporting X Benfica
Bombordo - a Sustentável
O Ninho
Jornal 2
Página 2
Romeu E Julieta:
Além das Palavras
Em Volta
Agente Hamilton
Euronews

TVI
Etnias
Uma Aventura
Minutos Mágicos
Estamos em Casa
Nosso Mundo
Primeiro Jornal
Alta Definição
E-Especial
Cinema
Cinema
Jornal da Noite
Patrões Fora
Não Há Crise!
Cinema
Camilo, o Presidente

06:00 George, o Curioso
06:30 Indiana Jones e o Reino
da Caveira de Cristal
08:30 Diário da Manhã
Fim-de-Semana
09:15 Vida Animal
10:15 Inspetor Max
12:00 Vivavida
13:00 Jornal da Uma
14:00 Conta-me - Manuel Marques
15:00 Em Família
19:57 Jornal das 8
21:45 Bem Me Quer
23:00 Cabelo Pantene - O Sonho
00:45 Mental Samurai
01:15 GTI
01:30 Cowboys e Aliens
03:30 Fascínios

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

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

FARMÁCIAS

Sudoku
1
7

3

9

2

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

6

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

6

Rua José Alves Leite, 36

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Praça Guilherme de Abreu, 61

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
ARCOZELO T. 253 826 911

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

1

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

FAFE
MOURA T. 253 599 473

ARCOS DE VALDEVEZ
TORRES T. 258 529 150

PONTE DE LIMA
S. JOÃO T. 258 941 197

R. Nossa Sra. de Fátima, 57

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216
R. Conselheiro São Januário 95

OLIVEIRA T. 253 695 151
R. Frei José Vilaça 101

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

PÓVOA DE LANHOSO
MATOS VIEIRA T. 253 631 273
Praça Eng. Armando Rodrigues, 206

VILA VERDE
FÁTIMA MARQUES T. 253 353 020

R. Montenegro, 191

Av. Dr. Jose Osvaldo Laranjeira Rod Gomes

FAMALICÃO
BARBOSA T. 252 302 120

CAMINHA
BRITO T. 258 911 129

Largo de São João 4-8

VIANA CASTELO
NELSINA T. 258 822 235

R. Barão de Trovisqueira, 71

Praça da República 43

GUIMARÃES
PARQUE T. 253 516 046

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

R. Dr. Carlos Saraiva 46

Rua de Galvão s/n

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
CODEÇO SUCR T. 251565821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Urbanização Quinta das Andorinhas, Lj 9

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Praça da República, 3-5

6
3

7

8

4

3

1

4

3

2

2

8

4

9

6

9

1

Rua dos Bombeiros, 50-52
Publicidade

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

correiodominho.pt 8 de Maio 2021

LOIRAÇA
21 ANOS
MEGA NOVIDADE
CORPO
ESCULTURAL
MENINA
DE GINÁSIO
RECEBO SÓ

964 131 762

MENINA SÓ

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

Insólitos

925 751 527

PRIMEIRA VEZ

Morena pele cor de canela,
bronzeada. Atende em Lamaçães,
espaço super limpo.
Oral divinal, 22 anos
espaço em marquesa.

927 938 981

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

Modelo ganha quatro mil
euros por mês a espirrar
para homens com fetiche
da Covid-19
Durante a pandemia aprendemos a afastarnos de pessoas a tossir ou a espirrar, mas há
quem tenha fetiches com os sintomas da
gripe ou da Covid-19. Holly McGuire, actriz e
modelo, tem sido requisitada por homens
que têm este fetiche. A mulher, de 42 anos,

Montse

ROURA
A bela modelo
espanhola publicou
uma foto bem
sensual de mais uma
campanha que
protagonizou
para uma marca
de lingerie.

Publicidade 27

SOU UMA LOIRINHA
SAFADINHA

Oral Profundo. Lindo Peito.
Um Furacão na cama.
Grelinho Doce. Adoro língua,
69 molhadinho. Adoro tudo
bem enfiadinho.
Completa sem Pressa.

938 241 212

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

filma vídeos de si própria a tossir e a espirrar
para os fãs. Alguns deles até pedem para a
modelo usar uma máscara, para tornar a
fantasia da Covid-19 mais real. Estes vídeos
podem parecer para um grupo restrito de
pessoas, no entanto Holly ganha cerca de
quatro mil euros por mês com conteúdos
sensuais relacionados com a Covid-19.
“É difícil espirrar de propósito, por isso tento
lembrar-me de ter um pimenteiro para as
chamadas telefónicas em que preciso de o
fazer”, explicou a actriz ao The Sun.

JOGOS
Segunda 03/05/21

Sorteio 18/2021

43.925
2.º Prémio 15.973
3.º Prémio 69.022
1.º Prémio

Terça 04/05/21

Sorteio 36/2021

3 10 13 28 46
*4 *11
Quarta 05/05/21

Sorteio 36/2021

6 17 27 32 39
+5
Quinta 06/05/21

Sorteio 18/2021

1.º Prémio

07.850

2.º Prémio 24.810
3.º Prémio 73.538

74.764
Terminação 0
Série sorteada 3.ª
4.º Prémio

Sexta 07/05/21

Sorteio 37/2021

14 22 33 38 47
*8 *9

Sorteio 19/2021

PNZ 06420
Sábado 01/04/21

Sorteio 35/2021

16 17 29 35 45
+9

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: A Justiça, que significa
Justiça.
Amor: Tire proveito de todos os
momentos a sós com a pessoa
amada. Construa um futuro risonho.
Saúde: Possível debilidade física. Faça
refeições a cada duas horas para ter
sempre energia.
Dinheiro: Hoje poderá resolvida uma
questão que a atormentava. A justiça
será feita.
Números da Sorte:
1, 12, 17, 23, 27, 42
Touro
Carta do Dia: 7 de Paus, que significa
Discussão, Negociação Difícil.
Amor: Possível desavença no seio
familiar. Uma boa conversa voltará a
trazer a paz para sua casa.
Saúde: Para reduzir o colesterol
salpique o café com um pouco de
canela. Também pode juntá-la à fruta
ou ao iogurte.
Dinheiro: Evite pedir empréstimos.
Os tempos não estão para isso.
Números da Sorte:
1, 9, 17, 21, 29, 43
Gémeos
Carta do Dia: Valete de Copas, que
significa Lealdade, Reflexão. Amor:
Possível desentendimento com um
familiar. Repense as suas atitudes.
Seja sempre leal.
Saúde: Abrande o ritmo. A sua saúde
não é de ferro.
Dinheiro: Comece a poupar. É tarde
para economia, quando a bolsa está
vazia.
Números da Sorte:
2, 5, 14, 18, 25, 29
Caranguejo
Carta do Dia: 3 de Ouros, que significa
Poder.
Amor: Declare-se à pessoa que ama!
Não espere que o amor vá ter consigo.
Saúde: Período calmo, sem
preocupações de maior. Vai sentir-se
bem.
Dinheiro: Lute pelos objetivos que
pretende atingir. Você é capaz de tudo.
Números da Sorte:
6, 12, 14, 31, 37, 44
Leão
Carta do dia: Rei de Espadas, que
significa Poder, Autoridade.
Amor: Alimente a sua relação com
manifestações de amor e carinho.
Saúde: Sentir-se-á com muita força e
energia.
Dinheiro: A sua autoridade poderá ser
posta à prova. Mantenha-se firme.
Números da Sorte:
11, 13, 25, 31, 45, 48
Virgem
Carta do Dia: 4 de Espadas, que
significa Inquietação, Agitação.
Amor: Trate a pessoa amada com
carinho. Seja mais atenciosa.
Saúde: Pode andar mais agitada. Faça
uma massagem relaxante.
Dinheiro: Trace planos objetivos para a
carreira. Alcance um futuro seguro.
Números da Sorte:
1, 9, 13, 24, 35, 46

Balança
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
Escorpião
Carta do Dia: A Estrela, que significa
Proteção, Luz.
Amor: A sua relação está protegida.
Viverá momentos de pura felicidade.
Saúde: Cuidado com os excessos
alimentares. Não sobrecarregue o
fígado.
Dinheiro: Possível convite de trabalho.
Decida com o coração.
Números da Sorte:
10, 13, 21, 25, 37, 42
Sagitário
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: Cavaleiro de Paus, que
significa Viagem Longa, Partida
Inesperada.
Amor: Aproveite todos os momentos
que tem para estar com o seu amor.
Fortaleçam os laços.
Saúde: Pode sentir-se mais cansada.
Se possível tire uns dias de férias.
Dinheiro: Poderá ter de fazer uma
viagem inesperada. Prepare-se!
Números da Sorte:
1, 8, 15, 18, 29, 43
Aquário
Carta do Dia: O Papa, que significa
Sabedoria.
Amor: Conseguirá partilhar com o seu
amor as suas preocupações e
desejos. Será mais feliz.
Saúde: Cuidado com a alimentação.
Evite cometer muitos abusos.
Dinheiro: Aprenda a controlar bem os
gastos. Tente gerir tudo com
sabedoria.
Números da Sorte:
9, 14, 17, 20, 29, 45
Peixes
Carta do Dia: Rei de Copas, que
significa Poder de Concretização,
Respeito.
Amor: Procure ser mais otimista
quanto ao amor. Abra o coração a
novas emoções.
Saúde: Durma mais horas.
É importante que descanse e relaxe.
Dinheiro: Trate bem os colegas e
conquistará o respeito de todos.
Números da Sorte:
9, 11, 16, 31, 39, 42
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Cabeceiras de Basto

Câmara condiciona
acesso aos cemitérios
devido à Covid-19
O executivo municipal de Cabeceiras
de Basto aprovou ontem, por unanimidade, em reunião camarária,
condicionar o acesso aos cemitérios
do concelho, na sequência do recuo
no desconfinamento que colocou,
desde ontem, Cabeceiras de Basto
no ‘nível 2’ da estratégia gradual de
levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à
pandemia Covid-19.
O executivo municipal cabeceirense
determinou, com efeitos imediatos
e até ao próximo dia 13, a adopção
das seguintes medidas extraordinárias, temporárias e de salvaguarda
para acesso condicionado aos cemitérios do concelho: 1) fixado o limite máximo de presenças em simultâneo por sepultura em 2 pessoas;
2) a permanência no local será pelo
tempo estritamente necessário,
num máximo de 30 minutos; 3) deverá ser garantido o distanciamento
social, impondo-se, assim, o distanciamento mínimo de 2 metros entre
pessoas; 4) é proibido o ajuntamento de mais de 5 pessoas, dentro e
fora do recinto do cemitério; 5) proibida a partilha de materiais de limpeza; 6) fixado o limite máximo de
10 pessoas nas cerimónias fúnebres,
não contando para esse limite a
presença do cônjuge ou unido de
facto, ascendentes, descendentes,
parentes ou afins.

Autarquia aprova voto
de pesar em honra
de Adriano Valente
A Câmara Municipal de Cabeceiras
de Basto aprovou, ontem, por
unanimidade, durante a reunião
camarária, um voto de pesar pelo
falecimento de Adriano Valente,
distinto arcoense, secretário da
Junta de Freguesia do Arco de
Baúlhe e Vila Nune.
“A Câmara Municipal de Cabeceiras
de Basto lamenta profundamente a
morte prematura e nefasta do
cidadão Adriano Valente, que
representa uma enorme perda para
a família e amigos, mas também
para a freguesia e vila do Arco de
Baúlhe em particular e para o
concelho de Cabeceiras de Basto em
geral, deixando toda a comunidade
em estado de grande consternação”.
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Guimarães

Lançamento da publicação ‘Guimarães C
Visível’ no âmbito do projecto Bairro C
O projecto do Bairro C está de volta com um programa de actividades agendadas para os
dias 14, 15 e 16 de Maio, com o objectivo de reflectir a Cidade sobre diferentes perspectivas
e linguagens. Nesse âmbito, na sexta-feira (14 Maio), realiza-se o lançamento oficial da publicação ‘Guimarães C Visível’ e a primeira sessão do Ciclo de Conversas, a partir das 18 horas, no CAAA - Centro para os Assuntos da Arte e Arquitetura, com a presença da Vereadora
Adelina Paula Pinto.
‘O Poliformismo da Cidade Criativa’ será o tema para a primeira sessão do ciclo de conversas, com as intervenções de Eduardo Brito, Ricardo Vieira Lisboa e Alexandre Mendes, sob
moderação de Paulo Lopes Silva. A entrada será limitada a 20 pessoas, e terá transmissão
online. Ainda na sexta-feira, pelas 19.30 horas, será inaugurada a intervenção de André Loba, com curadoria da Circus Network, junto ao Mercado Municipal.
No sábado, 15 de Maio, Fruto de uma residência artística que partiu do trabalho realizado
no "Descouroçar" de 2020, decorrerá uma performance da Ondamarela com os Jovens Cantores de Guimarães e habitantes de Couros, no Tanques de Couros, a partir das 17 horas. Segue-se a segunda sessão do Ciclo de Conversas, na Pousada da Juventude. O tema desta
sessão é ‘Couros: um rio, um território e uma comunidade’, com intervenções de António Lamas, Ana Bragança e Carlos Ribeiro. A entrada é limitada a 20 pessoas, e terá transmissão
online. No domingo, está previsto o concerto de Dada Garbeck para o lançamento do disco
‘The Ever Coming - Cosmophonia’, a partir das 18 horas, na Balckbox do CIAJG. Este evento
está sujeito a pré-inscrição online, com entrada limitada a 80 pessoas. Entre o jazz, o profano, o transcendental e o meditativo, o músico vimaranense eleva a tradição oral e a cultura
popular em composições à prova de bala que mostra o resultado da criação vimaranense
apoiada pelo IMPACTA.

Caminha

Suspeito de tentativa de homicídio
em prisão preventiva em psiquiatria
Um homem de 76 anos fortemente indiciado pela prática de crime de homicídio
qualificado na forma tentada, em Abril, em Caminha, vai ficar em prisão preventiva, através
de internamento em hospital psiquiátrico, informou ontem a Polícia Judiciária (PJ). A PJ de
Braga referiu que o homem foi detido, na quinta-feira, fora de flagrante delito, “no
cumprimento de mandado de detenção emitido pela autoridade judiciária”, por suspeitas
da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada.
A PJ refere que o homem vai aguardar “prisão preventiva que será cumprida através de
internamento preventivo em hospital psiquiátrico ou outro estabelecimento análogo
adequado”, medida que lhe foi decretada após ter sido presente às autoridades judiciárias
competentes no Tribunal de Caminha, no distrito de Viana do Castelo.
Os “factos ocorreram ao fim da tarde” de 22 de Abril, “na via pública, numa freguesia do
concelho de Caminha, no exterior da residência do agressor e da vítima, esta com 50 anos
de idade, onde, por motivos fúteis, o autor, munido de uma machada, desferiu, pelo
menos, dois golpes na cabeça e braço da vítima, causando-lhe lesões que obrigaram à
intervenção do INEM” e ao transporte para o Hospital de Viana do Castelo, explica a PJ.

Celorico de Basto

Autarquia concessiona estação
ferroviária para apoio a ecopista
A Câmara de Celorico de Basto vai concessionar o direito de exploração da antiga estação
ferroviária da vila para melhorar os serviços de apoio à ecopista, anunciou ontem a autarquia. À primeira fase do concurso podem concorrer empresas da região, pretendendo-se
que “sejam prestados mais e melhores serviços que sirvam os interesses dos turistas e utilizadores daquele espaço”. “Os privados, neste contrato de exploração, são desafiados a criar
um novo conjunto de serviços que valorizem a ecopista na vertente turística, sem desvirtuar o seu propósito inicial de carácter informativo e interpretativo da sua história e da área
envolvente”, lê-se na informação da autarquia. A antiga estação situa-se no centro da vila,
junto à ecopista que aproveitou o antigo canal da linha ferroviária do Tâmega que ligava a
linha do Douro, em Livração, Marco de Canaveses, a Arco de Baúlhe, Cabeceiras de Basto.
O direito de concessão deverá ser pelo período de três anos e o valor base mensal de ocupação será de 500 euros.

Guimarães

PJ deteve dois suspeitos
de roubo e burla informática
A Polícia Judiciária (PJ) de Braga deteve dois homens, ambos de 22
anos, “fortemente indiciados” da prática de crimes de roubo e burla
informática, anunciou ontem aquela força.
Em comunicado, a PJ refere que estas detenções ocorreram na
sequência de uma outra, registada na quarta-feira, por factos
ocorridos em Janeiro de 2020, em Guimarães, no distrito de Braga,
no qual foram vítimas três jovens, a quem foram roubados objectos
de valor e dinheiro.
Os suspeitos utilizavam armas de fogo para consumar os roubos.
Vão ser presentes às autoridades judiciárias competentes no
Tribunal de Guimarães, para primeiro interrogatório judicial e
aplicação de medidas de coacção.

Viana do Castelo

Homem morreu e estrada nacional
foi cortada após colisão rodoviária
Uma colisão entre um veículo ligeiro e um camião que transportava
bobines de papel provocou a morte a um homem e cortou, nos dois
sentidos, a Estrada Nacional (EN) 203 Deão, Viana do Castelo, disse à
Lusa a GNR.
Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a
vítima mortal é o condutor do veículo ligeiro que ficou debaixo do
camião. O condutor do veículo pesado de transporte de
mercadorias, de 54 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi
transportado ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.
O alerta foi dado cerca das 12.57 horas. A EN 203 está “totalmente
cortada” desde as 13.30 horas.
Fonte dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo disse à Lusa
que “o camião virou e espalhou a carga na via”.
Do acidente resultou ainda “a queda de um poste de electricidade”,
sendo que já se encontra no local uma equipa da EDP para a sua
reparação.
“O poste caiu em cima do camião”, referiu a fonte. São ainda
desconhecidas as causas da colisão. Ao local compareceram 15
operacionais e cinco viaturas dos bombeiros sapadores e voluntários
de Viana do Castelo, meios do Instituto Nacional de Emergência
Médica e a Guarda Nacional Republicana.
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