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Viana do Castelo

Destaque

Luís Nobre tomou posse como novo
presidente de Viana do Castelo

CANDIDATO DO PARTIDO SOCIALISTA tomou ontem posse como o novo presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo,
sucedendo a José Maria Costa. Luís Nobre agradeceu a confiança dos vianenses e reforçou as suas promessas de campanha.
TOMADA DE POSSE

lll
“Actualmente, o Município
de Viana do Castelo é
devidamente reconhecido
em diversas áreas, graças ao
trabalho dos meus
antecessores. Contudo, eu
sou uma pessoa ambiciosa e
quero mais para Viana do
Castelo. A identidade
vianense continua muito
forte, mas só com o apoio e
o trabalho de todos é que
iremos conseguir fortalecer
ainda mais o nosso concelho
e tornar esta instituição
numa instituição digna e
merecedora da confiança de
todos os vianenses.”

| Fábio Moreira |

Luís Nobre tomou posse como o
novo presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo.
Luís Nobre sucede assim a José
Maria Costa, com o antigo edil a
sair pela porta grande, depois de
quase 30 anos ao serviço da autarquia vianense. A cerimónia da
tomada de posse de Luís Nobre
decorreu ontem no Teatro Municipal Sá de Miranda.
A noite de 26 de Setembro foi
uma noite de felicidade para
Luís Nobre. O candidato do Partido Socialista foi o escolhido
por 45,05 por cento dos votantes
vianenses e conseguiu assegurar
a maioria absoluta, visto que
PSD/CDS e CDU não conseguiram obter mais mandatos que os
socialistas.
Na cerimónia da tomada de
posse, o novo presidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo aproveitou para agradecer a confiança dos vianenses e
ainda apontou que o futuro da
capital do Alto Minho é de prosperidade. “Em primeiro lugar,

ARMÉNIO BELO

Luís Nobre,
presidente da Câmara Municipal de
Viana do Castelo

O novo edil vianense deixou
ainda uma palavra apreço ao trabalho do seu antecessor, José
Maria Costa. “Não posso deixar
de deixar uma palavra a José

Maria Costa, um homem que dedicou quase 30 anos da sua vida
a lutar para a vida de todos nós
pudesse ser melhor”, rematou o
novo autarca vianense.

Luís Nobre sucede a José Maria Costa como presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo

quero agradecer aos vianenses
pelo voto de confiança dado na
noite de 26 de Setembro. Quero
que fique bem claro que eu conto com todos os vianenses, so-

cialistas e oposição, para cumprir este desafio autárquico e
oferecer um futuro de prosperidade a Viana do Castelo”, atirou
Luís Nobre.

Presidente da mesa da assembleia municipal

“Terceiro ciclo socialista promete
ter futuro ainda mais promissor”
TOMADA DE POSSE
| Fábio Moreira |

Flora Silva, presidente da mesa
da Assembleia Municipal de
Viana do Castelo, foi uma das
pessoas a dirigir algumas palavras ao público vianense presente no Teatro Municipal Sá de
Miranda para a tomada de posse
de ontem de Luís Nobre.
“Mais uma vez, os vianenses
voltaram a acreditar no programa socialista para a nossa cida-

de. Luís Nobre assume este importante cargo, certamente, ciente do legado deixado por Defensor Moura e José Maria Costa,
dois grandes homens que muito
fizeram pelo concelho. Acredito
que este 3.º ciclo socialista promete ter um futuro ainda mais
promissor”, atirou Flora Silva.
A presidente da mesa da assembleia ainda deixou claro que
Viana do Castelo é um concelho
de referência cultural e solidariedade. Porém, Flora Silva cha-

mou atenção para a “abstenção
preocupante” que se verificou na
capital do Alto Minho e denotou
que é necessário fazer um grande investimento “na educação
política” dos vianenses.
Flora Silva deixou ainda uma
palavra de apreço a José Maria
Costa, presidente cessante. “José
Maria Costa foi um grande líder.
É um homem devotado à nossa
cidade e deixa-nos um enorme
legado”, atirou a presidente da
mesa.

ARMÉNIO BELO

Flora Silva acredita que Luís Nobre irá contribuir para um futuro melhor no concelho
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Viana do Castelo

“A festa democrática abriu portas
a um novo futuro para os vianenses”
JOSÉ MARIA COSTA, presidente cessante da Câmara Municipal de Viana do Castelo, deixa a autarquia depois de quase 30 anos
ao serviço dos vianenses, dizendo que Luís Nobre é a melhor opção para um futuro risonho na capital do Alto Minho.

lll
“A festa democrática
de 26 de Setembro abriu
portas a um novo futuro
para os vianenses e para
Viana do Castelo. Estou
certo de que este novo
executivo municipal fará
tudo pela população
vianense e tenho a certeza
que Luís Nobre irá escrever
uma linda história a cidade
de Viana do Castelo. Quero
ainda aproveitar para
agradecer à minha família
e a todos os vereadores
e presidentes de juntas
que me acompanharam
durantes estes longos anos.”

TOMADA DE POSSE
| Fábio Moreira |

Quem também marcou presença
na cerimónia da tomada de posse de Luís Nobre como presidente da Câmara Municipal de
Viana do Castelo foi o autarca
cessante, José Maria Costa. O
edil despediu-se dos vianenses
com um discurso emocionado,
onde realçou o trabalho desenvolvido durante a sua longa ligação à autarquia do Alto Minho.
“Sempre dei o meu melhor por
Viana do Castelo. Quis o destino
que os meus últimos anos à frente deste grande município coincidissem com o maior desafio da
minha carreira política: a pandemia da Covid-19. Aproveito para deixar uma mensagem de
enorme apreço e agradecimento
a toda a comunidade de saúde de
Viana do Castelo, pois com a sua
ajuda incansável que o concelho
conseguiu sobreviver”, atirou
José Maria Costa.
O antigo autarca ainda deixou
votos de um futuro risonho ao
novo presidente Luís Nobre e
mostrou acreditar no novo edil

DR

José Maria Costa
presidente cessante da Câmara
Municipal de Viana do Castelo

Viana do Castelo”, rematou José
Maria Costa.
O edil cessante finalizou o seu
discurso com especiais agradecimentos à família e a todos os ve-

readores e presidentes da junta
que o acompanharam durante a
sua longa ligação de quase 30
anos à Câmara Municipal de
Viana do Castelo.

Terminou ontem a ligação de quase 30 anos de José Maria Costa à Câmara Municipal de Viana do Castelo

vianense para escrever uma linda história. “A festa democrática
de 26 de Setembro abriu portas a
um novo futuro para os vianenses e para Viana do Castelo. Es-

tou certo de que este novo executivo municipal fará tudo pela
população vianense e tenho a
certeza que Luís Nobre irá escrever uma linda história para

Vereadores de saída

Vítor Lemos e Ricardo Carvalhido
também se despediram do cargo
TOMADA DE POSSE
| Fábio Moreira |

DR

Vítor Lemos foi um dos vereadores que também cessou a ligação ao executivo

Vítor Lemos e Ricardo Carvalhido, vereadores da Câmara
Municipal de Viana do Castelo,
vão acompanhar José Maria
Costa e também estão de saída
do executivo municipal.
Vítor Lemos era o vice-presidente da Câmara Municipal de
Viana do Castelo e vereador
com os pelouros de Modernização Administrativa, Saneamento
Básico, Desporto e Obras Públi-

cas. Por sua vez, Ricardo Carvalhido era vereador da Câmara
Municipal de Viana do Castelo
com os pelouros de Ambiente e
Biodiversidade, Ciência, Inovação, Conhecimento e Projectos
Educativos.
Estes são os únicos dois vereadores de saída. Assim sendo,
Luís Nobre, antigo vereador e
agora presidente do executivo
municipal vianense, poderá ainda contar com o contributo de
Carlota Borges e Ricardo Rego,
vereadores que já se encontra-

vam no executivo municipal de
José Maria Costa.
Flora Passos Silva, presidente
da mesa da assembleia municipal, foi uma das pessoas a dedicar agradecimentos aos dois vereadores cessantes, com Vítor
Lemos e Ricardo Carvalhido a
serem muito aplaudidos pelo público presente no Teatro Municipal Sá de Miranda para a cerimónia da tomada de posse de
Luís Nobre como presidente da
Câmara Municipal de Viana do
Castelo.
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Vila Verde

“Vamos trabalhar o mais possível
pelo bem-estar dos vilaverdenses”

JÚLIA FERNANDES tomou posse como presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, juntamente com o restante executivo
municipal e prometeu muito trabalho em prol do desenvolvimento do concelho.
TOMADA DE POSSE
| Miguel Viana |

Muito trabalho, é o que promete
Júlia Fernandes, que ontem assumiu o cargo de presidente da
Câmara Municipal de Vila Verde. A tomada de posse estendeuse também aos restantes membros do executivo municipal.
Encarando o próximo mandato
de quatro anos (2021-2025) como o início de um novo cíclo,
Júlia Fernandes revelou que a
acção enquanto presidente da
Câmara vai ser norteada por um
programa ambicioso.
“Hoje [ontem] damos início a
um novo cíclo de continuidade
tendo em conta o trabalho desempenhado por mim e alguns
dos vereadores que exerciam outras funções no executivo anterior. Contudo, será também um
novo ciclo que agora começa
que tem em conta um programa
eleitoral ambicioso que é para
cumprir”, assumiu Júlia Fernandes. A autarca vilaverdense deixou aos presentes e à população
a promessa de que o executivo
municipal que lidera tudo fará
para implementar melhor qualidade de vida aos vilaverdenses.
“ A mensagem que deixo é uma
mensagem de confiança. De
confiança num projecto que foi
sufragado pelos vilaverdenses e
que mereceu a aprovação. Deixo
também, uma mensagem de trabalho pela qualidade de vida das
populações do concelho. Tudo
faremos para melhorar a qualidade de vida dos vilaverdenses”,
prometeu Júlia Fernandes.
O trabalho vai ser feito numa
política de proximidade aos cidadãos e às instituições.
“Todas as equipas municipais
vão estar no terreno, pela proximidade. Tem sido este o trabalho
que tem sido feito pela Câmara
Municipal de Vila Verde e que
vai continuar no futuro. Vamos
continuar a apostar no trabalho
em rede, com as várias instituições e com todos no terreno.
Pretendemos que o trabalho seja

DR

Executivo municipal de Vila Verde tomou ontem posse

DR

Júlia Fernandes assinou a acta na qual foi empossada como presidente da Câmara Municipal de Vila Verde.

feito da forma mais participada
possível por todos”, garantiu Júlia Fernandes, acrescentado que
o mote da equipa municipal é

“compromisso e trabalho por um
concelho melhor”.
Entre os projectos prioritários
estão as acessibilidades, mas

sem esquecer o ambiente e o
abastecimento de água e saneamento. “Vou reforçar a ligação
entre a Vila de Prado e o Parque

Industrial de Oleiros. Também o
eixo Norte - Sul vai merecer a
nossa atenção.Temos problemas
de mobilidade que eu acredito e
desejo que em breve sejam resolvidos. É essencial termos
uma alternativa à Estrada Nacional 101, na ligação entre Soutelo
e Gême”, realçou Júlia Fernandes. Em relação às redes de saneamento e de abastecimento de
água, a nova presidente da Câmara Municipal de Vila Verde
prometeu “um reforço para tentar resolver os problemas, e assim contribuir para a qualidade
de vida dos vilaverdenses”.
Além de Júlia Fernandes, eleita
pelo PSD, ontem também tomaram posse os seguintes vereadores: Manuel Lopes (PSD); Miclhele Alves (PSD); Patrício
Araújo (PSD); Adriano Ramos
(PSD); António Esquível Gomes
(PS) e Fernando Silva (Chega).
Também ontem foram empossados os deputados eleitos para a
Assembleia Municipal de Vila
Verde.
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Vieira do Minho

Mandato “muito ambicioso” reforça
aposta na modernidade e desenvolvimento
ÓRGÃOS MUNICIPAIS tomaram posse para o próximo quadriénio 2021-2025. António Cardoso inicia o terceiro mandato como
presidente com um discurso de ambição. Jovens, idosos, agricultura, floresta, turismo e comércio local são eixos determinantes.
TOMADA DE POSSE

+ executivo

| Joana Russo Belo |

Um mandato “muito ambicioso”
que reforça a aposta dos últimos
anos na “modernidade e desenvolvimento do concelho”. Foi
com um discurso de olhos postos no futuro e nos próximos
quatro anos que António Cardoso iniciou o terceiro mandato como presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho.
Na cerimónia de tomada de
posse dos órgãos autárquicos Assembleia Municipal e Câmara
Municipal - o autarca destacou o
sucesso eleitoral e a larga maioria de cerca de 58 por cento de
votos para a Câmara Municipal,
com vitória em todas as freguesias: “foi com o empenho, determinação, proximidade, humildade e seriedade de todos que obtivemos excelentes resultados.
Venceu a verdade, a honestidade
e a humildade, orgulhámo-nos
de ter feito uma cam- panha serena, centrada no nosso trabalho,
na obra feita e nos nosso projectos para o futuro”.
Para os próximos quatro anos,
garante que vão continuar a
“apostar na modernidade e desenvolvimento” do concelho,

Executivo municipal
de Vieira do Minho é
composto pelo presidente
António Cardoso e os
vereadores Filipe de
Oliveira, Elsa Ribeiro,
Afonso Barroso, Elisabete
Gonçalves, Ana Ribeiro
e Rui Manas.

JRB

António Cardoso inicia o terceiro mandato como presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho

deixando claro que as medidas
que constam do programa eleitoral serão para cumprir “durante
o nosso mandato que hoje [ontem] se inicia”.
“É, tal como os anteriores,
muito ambicioso, mas que queremos seja exequível e para o
qual não iremos baixar os braços. Continuaremos a ter uma
câmara aberta para todos, sem
barreiras a qualquer cidadão que
nos procure. Continuaremos a

assumir uma atitude activa perante os cidadãos, as famílias, o
ambiente e a sustentabilidade da
nossa terra. Continuaremos a colocar os jovens e os idosos no
centro das nossas atenções e acções e continuaremos a trabalhar
em várias frentes de forma a
combater o desemprego e a exclusão social”, frisou o autarca.
Para além da continuidade nos
apoios à educação, área social e
saúde, António Cardoso assume

que pretendem reforçar o apoio
aos “jovens, idosos, agricultores, à floresta, turismo e comércio local”.
O presidente da autarquia apresentou ainda algumas das infra-estruturas básicas e fundamentais que serão uma realidade nos
próximos quatro anos em Vieira
do Minho, obras que considera
serem “emblemáticas” a realizar
durante este terceiro mandato:
reforço do saneamento básico;

distribuição de gás natural em
vários pontos do concelho; construção do novo centro de saúde;
construção da Ponte do Boco,
ancoradouro e miradouro na Albufeira da Caniçada; requalificação do espaço envolvente ao
Santuário Senhora da Fé; requalificação da zona urbana das
Cerdeirinhas, em Tabuaças; requalificação do centro da vila de
Rossas e melhoria da rede viária
em todas as freguesias.
Edil terminou com uma mensagem para os vieirenses: “esperem deste executivo uma postura
séria, uma política de proximidade e um ambiente de liberdade
e democracia, a afirmação da
verdadeira democracia”.

Neli Pereira despediu-se do cargo de presidente da Assembleia Geral

Pinto da Costa pede “ousadia, frontalidade, arrojo e solidariedade”
lll
Na primeira sessão,
foi eleita a mesa da
Assembleia Municipal. Lista
de Manuel José Pinto da
Costa venceu com 28 votos
a favor e nove em branco.

TOMADA DE POSSE
| Joana Russo Belo |

Neli Pereira despediu-se do cargo de presidente da Assembleia
Municipal de Vieira do Minho e
diz sair com sentimento de “dever cumprido”, enaltecendo o
trabalho dos últimos oito anos.
Na cerimónia de instalação da
Assembleia Municipal e primeira sessão - marcada pelo discurso de Hernâni Gouveia (PS), que
deixou os ânimos algo exaltados
entre a plateia - foi eleita a mesa,
com a Lista A de Manuel José
Pinto da Costa a somar 28 votos

JRB

Manuel José Pinto da Costa foi eleito presidente da Assembleia Municipal

a favor e nove em branco.
“Haverá nesta assembleia 37
cidadãos pensantes, com poder
deliberativo, todos com a responsabilidade de honrar o voto
dos vieirenses. Os caminhos
idealizados por cada força política serão, naturalmente, diferen-

tes, mas a meta e farol que a todos ilumina é o mesmo. Urge
criarmos um espírito de cooperação e compromisso, que nos
conduza a um desenvolvimento
harmonioso”, destacou o novo
presidente, realçando a “colaboração estreita com a Câmara
Municipal”.
“Peço ousadia, frontalidade,
arrojo nas propostas e solidariedade nas decisões acertadas”,
frisou Pinto da Costa, garantindo “tudo fazer para honrar este
órgão autárquico que é também
representativo da vontade popular do nosso concelho”.
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Paredes de Coura

Vítor Paulo Pereira aponta
como prioridade a habitação

+ mais

TERCEIRO E ÚLTIMO MANDATO com maioria absoluta começa com balanço positivo à propria gestão
nos últimos oito anos, segundo um modelo de “start-up política”.
PAREDES DE COURA

Em relação às eleições
de 2017, em que p PS
tinha a totalidade dos
5 vereadores, verifica-se
como novidade a entrada
do vereador PSD, sendo
número um o empresário ,
Venâncio Fernandes,
que já tinha sido o cabeça-de- lista em 2017.

| Rui Serapicos |

A habitação é prioridade no
mandato autárquico que agora
começa — afirmou ontem, na
sua tomada de posse Vítor Paulo
Pereira, presidente da Câmara
Municipal de Paredes de Coura,
eleito dia 26 de Setembro, pelo
terceiro mandato consecutivo,
com maioria absoluta.
Perante a plateia do Centro
Cultural, em que, entre outros,
convidados, estavam o reitor da
Universidade do Minho, Rui
Vieira de Castro ou Jorge Sarria,
presidente da Associação de Futebol de Viana do Castelo, o autarca vincou querer implementar
uma “estratégia de habitação”
baseada em preços que sejam
compatíveis com os rendimentos
das pessoas e capaz de contribuir para a atracção de quadros
qualificados — a acompanhar
investimentos empresariais que,
prevê, vão continuar a chegar ao
concelho.
“A primeira fábrica de vacinas
do país” é um dos empreendimentos que Vítor Paulo Pereira
enunciou, garantindo também

Nas recentes votações
em Paredes de Coura,
para a Câmara Municipal,
o PS venceu com maioria
absoluta de 3.332 votos
(65,81 %), elegendo
quatro vereadores.
O PPD/PSD - CDS-PP 1055
votos (20,84%) elege um.

DR

Vítor Paulo Pereira quantificou os investimentos sob seu mandato em Paredes de Coura em “quase 40 milhões” de euros

aos oficiais da GNR presentes
que “não esquecemos o quartel”.
Eleito pela primeira vez em
2013 e reeleito em 2017, Vítor
Paulo Pereira fez uma análise
positiva aos últimos anos, sustentando que sob a sua gestão
chegaram a “quase 40 milhões
de euros” os investimentos no
concelho, apontando exemplos
como as obras nas escolas, a re-

generação da vila, o saneamento
ou a iluminação LED.
Dedicou também palavras à
crise da pandemia, lamentando
as vidas perdidas, mas frisando
acreditar na superação também
desta dificuldade.
O autarca eleito pelo PS comparou o seu modelo de gestão a
uma “start-up politica”, que se
distingue das organizações polí-

ticas tradicionais por, embora
havendo hierarquias, a equipa
funcionar de modo “flexível”.
Vítor Paulo Pereira abriu o seu
discurso considerando que o
guião “é a história”, e que uma
terra é “feita de memória que liga o passado ao futuro” e concluiu a falar do dia de amanhã, e
dos sonhos das crianças que vão
para a escola.

Para a Assembleia
Municipal, o PS venceu
com maioria absoluta
de 3.110 votos (61,43%),
o que lhe vale 11
mandatos, ficando
na oposição seis eleitos,
sendo quatro da coligação
PPD/PSD-CDS/PP
e dois da CDU.
Considerando as
inerências das Juntas
de Freguesia, este órgão
conta 33 membros.

Presidente da Assembleia Municipal reeleito deu posse a 33 elementos

“Povo tem sempre razão”
PAREDES DE COURA
| Rui Serapicos |

Tal como o presidente da Câmara, o presidente da Assembleia
Municipal, José Augusto Brito
Pacheco, que foi em Setembro
reeleito com maioria pelo PS,
sucede a si próprio.
“O povo tem sempre razão”,
salientou, depois de sustentar
que a abstenção deve merecer
uma análise.
O doutorado em Ciências da
Educação pela Universidade do
Minho, ao fazer ontem, após dar

lll
Enre outros convidados,
na assistência estiveram
o reitor da Universidade
do Minho, o presidente
da AF Viana do Castelo,
um dirigente do Turismo
Porto e Norte e oficiais
superiores da GNR.
posse a 33 elementos, entre os
eleitos e os presidentes de Junta,
o primeiro discurso do novo
exercício, lembrou princípios da

proporcionalidade e da representatividade, em respeito da vontade do povo.
Considerou as eleições autárquicas as de “mais autenticidade”, por se caracterizarem pela
proximidade e contacto com as
pessoas, num ambiente de democracia, em que “candidatos e
eleitores partilham projectos comuns”. Apontou que em Paredes
de Coura os eleirtores votaram
“com racionalidade e afecctividade” e concluiu que na autarquia o que está em causa é a
“construção do nós comum”.

DR

Joé Augusto Brito Pacheco destaca “autenticidade” das eleições autárquicas
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Montalegre
§Intervenção
Presidente de Câmara
Orlando Alves
- Cultura
- Gestão Financeira
- Contencioso e Expropriações
- Obras Municipais
- Organização e Administração
Geral
- Planificação e Projectos
- Protocolo e Comunicação
- Ecomuseu
- Serviços desconcentrados de Salto
- Caça e Pesca

Vice-presidente
David Teixeira
- Desenvolvimento sustentável,
Actividade Económica e Turismo
- Agenda para a Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Florestas
- Cidadania, Juventude e Desporto
- Cooperação Institucional
e Freguesias
- Modernização Administrativa
e Transição Digital
- Gestão de Infraestruturas,
Equipamentos Municipais
e Coordenação das Brigadas
- Ordenamento do território,
Gestão Urbanística e Gestão
do Património
- Ambiente e Protecção Civil
- Fundos Comunitários
e Cooperação Internacional
- Cooperação com a comunidade
Emigrante

Vereadora a tempo inteiro
Fátima Fernandes
- Água, Saneamento e Resíduos
- Contraordenações
- Coesão Social e Igualdade
- Educação e Saúde
- Fiscalização Sanitária, Sanidade,
Higiene e Saúde públicas
- Recursos Humanos, Formação,
Estágios e Cursos Profissionais
- Mercado Municipal e Feiras
- Trânsito e Toponímia
- Iluminação Pública
- Cemitérios
- Transportes e Mobilidade
- Defesa do Consumidor (CIAB)

+ posse
A sessão pública, aberta
a toda a população, pôde
observar o novo elenco
que irá permanecer em
funções até 2025 em
consequência do acto
eleitoral.

JRB

O auditório aplaudiu o discurso do presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Orlando Alves, que avança para mais um mandato

Do “imenso orgulho barrosão”
ao enorme carinho da população
MOMENTO intenso, carregado de sentimento e a garantia de políticas de concertação em torno
da comunidade. “Barroso somos todos e todos fazemos falta”, salientou Orlando Alves.
TOMADA DE POSSE
| Rui Miguel Graça |

Apelo ao sentimento e cheio dele. Orlando Alves quer continuar
a governar com todos e para todos. Perante uma pláteia cheia a
intensidade emocional sentiu-se
no ar e nas palavras.
“Comovo-me com os apoios
que tenho recebido ao longo de
todo este tempo. Tenho recebido
muito carinho dos barrosões,
principalmente da gente de Salto
que nunca me abandona e que
tem sido determinante nas conquistas que temos feito na Câmara Municipal de Montalegre”,
começou por referir Orlando Alves. “Hoje há os amigos, os
‘meios amigos’ e há os falsos
amigos. A gente sabe distinguir.
O discurso serviu para dizer aos
falsos amigos que é possível fazer política com honorabilidade,
com critério e razoabilidade.
Acima de tudo, fazer política no

DR

Visivelmente emocionado, Orlando Alves não ficou indiferente ao carinho

respeito da pessoa humana. Cada vez estou mais satisfeito por
não ser militar desse exército
que são as redes sociais. Cada
vez tenho mais orgulho e vaidade em mim. Quem quiser entrar
na política, tem que saber honrála, promovê-la e construir espaços de sedução para atrair os
mais novos e não cavalgar a on-

da onde todos são corruptos”,
disse ainda o presidente da Câmara de Montalegre, lançando
também algumas farpas.
“O meu principal objectivo é
desenvolver políticas e programas em concertação com a população. As linhas mestras do
meu programa só terão sucesso
se souber trabalhá-las em har-

monia com a população, com os
agentes económicos, com os
empresários, com a escola...
Barroso somos todos e todos fazemos falta”, destacou ainda o
edil.
“Em democracia este é o resultado que interessa. Depois de todas as lutas e todas as estratégias, o povo decidiu e decidiu
pelo melhor. Estou convencido
que o povo se sente bem representado por esta equipa”, referiu
por seu turno o vice-presidente
David Teixeira.
Já Fátima Fernandes lançou esperança para o futuro. “É o início de assumir responsabilidades
maiores em termos de conjunto,
esquecendo a parte partidária.
Temos que assumir um partido
comum que é o Barroso, é o município de Montalegre. Temos
que lutar todos para o mesmo
fim que é a melhoria das condições de vida dos nossos munícipes”, asseverou.
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Cultura
une 21 países
em Braga
ROSA SANTOS

Autarca de Braga, Ricardo Rio, juntou-se aos intervenientes na Assembleia Geral da Associação de Teatro Eurasia

SEGUNDA sessão da Assembleia Geral da
Associação de Teatro Eurasia decorre este fim-de-semana em Braga e em Santiago de Compostela.
CULTURA

| Miguel Viana |
Publicidade

O intercâmbio de produções culturais entre os 21 países que formam a Associação de Teatro
Erasia, é o tema dominante da
segunda sessão da Assembleia
Geral daquele organismo, que
decorre este fim-de-semana em
Braga (no Altice Fórum) e em
Santiago de Compostela (Galiza). “Esta é uma tentativa de responder à realidade política que
hoje nos impede de desenvolver
muitos aspectos entre os países
da Ásia e da Europa. Nós pensamos que a cultura em geral, e no
nosso caso, o teatro, pode fazer
avançar isso, obrigando à circulação das pessoas, dos produtos
artísticos, dos técnicos e dos artistas. Intensificar este trabalho é
fundamental, sobre tudo se pensarmos numa Europa que tem de
receber imigrantes”, disse Rui
Madeira, director da Compannhia de Teatro de Braga, uma
das entidades que compõe a Eurasia, e responsável pela organização da Assembleia Geral em
Braga. Rui Madeira considera
que o teatro pode “trabalhar para
a inclusão social, para o esbatimento de tensões e para a diversidade cultural. Esse é o objectivo que se joga aqui.”
O encontro vai servir, também,
para programar a actividade da
associação nos próximos dois
anos, baseada no intercâmbio
cultural e na procura de financiamentos.
O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio,
congratulou-se por Braga receber o encontro e destacou que
“ser o ponto de encontro das
mais diversas dinâmicas, como a
cultura, é sintomático do reco-

nhecimento internacional que
Braga vai ganhando e do protagonismo dos nossos agentes no
plano internacional, neste caso
concreto da Companhia de Teatro de Braga”.
O autarca bracarense referiu
ainda que no próximo ano vai
haver um reforço do orçamento
municipal para a Cultura “por
arrastamento, na medida em que
há vários projectos de índole
cultural que vamos concretizar”.
É o caso do edifício da Escola
Francisco Sanches, da requalificação do Media Art Center no
Cinema S. Geraldo, do Convento de S. Francisco e da Ínsua das
Carvalheiras. José Teixeira,
CEO do DSTGroup, entidade
patrocinadora do encontro, destacou que “o teatro é fundamental para as empresas” e que lamentávelmente. “investimos
pouco na Cultura. A Cultura terá
de ser o martelo que forjará o
novo futuro, com mais beleza,
mais poesia e mais teatro. O teatro é arte reconhecida por todos
os povos e é uma linguagem universal”.
O responsável pela Eurasia,
Alexander Kliment, realçou que
nas artes, ao contrário do que
acontece nas relações entre países, “não é necessário tradutor.
A arte entra no coração e percebemos tudo com os sentidos. Todo o mundo é teatro. Falamos a
língua da arte.” O programa de
ontem incluiu sessões de trabalho e a estreia da peça Hamlet no
Theatro Circo. O evento prossegue hoje em Santiago de Compostela, com uma sessão de trabalho e de apresentação da
Eurasia. No domingo é debatido
em Braga a criação de um site
oficial e de uma plataforma on
line.
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Já estão à venda ingressos para Fado Solidário
NO PRÓXIMO DIA 24 DE OUTUBRO, a partir das 15.30 horas, o Altice Forum Braga é palco do espectáculo Fado Solidário,
uma iniciativa que visa angariar fundos a favor da construção de um Lar Residencial no Centro Novais e Sousa.
ALTICE FORUM BRAGA
| Marlene Cerqueira |

Já estão disponíveis os ingressos
para o espectáculo Fado Solidário que vai acontecer no próximo dia 24 de Outubro, domingo,
a partir das 15.30 horas, no Altice Forum Braga.
Fado Solidário é uma iniciativa
do Centro D. João Novais e Sousa, em parceria com a Associação Cultural e Recreativa Fado
com Arte, cuja venda de ingressos reverterá na íntegra para a
angariação de fundos a favor da
construção de um Lar Residencial para pessoas com deficiência intelectual.
Os ingressos tem o custo simbólico de cinco euros, devendo
ser reservados antecipadamente.
Os bilhetes, assim como informação sobre o espectáculo, devem ser solicitados ao Centro

DR

Utentes do Novais e Sousa também vão actuar e prometem surpreender a plateia

Novais e Sousa, através dos telefones 253 205 570 ou 927 303
932, ou do email cnesousa.ca-

ci@gmail.com.
Esta é mais uma iniciativa do
Centro Novais e Sousa para an-

gariar fundos que lhe permitam
criar um Lar Residencial com
capacidade para 30 utentes, uma
resposta é necessária e urgente
para os utentes desta instituição.
O projecto para construir o Lar
Residencial já existe desde
2012, sem que tenha sido possível a sua concretização, mas
sendo uma resposta social imprescindível para garantir aos
utentes desta instituição o apoio
e o acolhimento que merecem
no seio da instituição que é também sua família.
O projecto de arquitectura está
aprovado, assim como as licenças necessárias para avançar
com a concretização do Lar Residencial.
O objectivo é criar esta valência numa das alas do edifício do
Centro Novais e Sousa onde actualmente funciona do CACI Centro de Actividades e Capaci-

tação para a Inclusão (nova designação para os antigos CAO).
O espaço será reorganizado para permitir manter as actividades
do CACI e ter o Lar Residencial.
Com um orçamento na ordem
dos dois milhões de euros, o
Centro Novais de Sousa, pólo da
Associação da Creche de Braga,
aguarda o resultado de uma candidatura que submeteu ao Programa PARES III. Os resultados
são esperados para Novembro e
a expectativa é de uma resposta
positiva. Mesmo com a comparticipação, a instituição terá sempre de suportar parte do investimento, pelo que tem desenvolvido inúmeras iniciativas de angariação de fundos.
O Município de Braga colabora através da disponibilização do
Altice Forum Braga. O som e
luz resultam do apoio da Braga
Eventos.
Publicidade
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Confinamento

Aumento de peso nos mais jovens
O confinamento causado pela pandemia acabou também gerar situações
de ansiedade e de sedentarismo que levaram a aumento de peso. A situação foi particularmente grave nas crianças e adolescentes. “O aumento de
peso foi notório sobretudo nos adolescentes que ficaram sedentários e alteraram hábitos alimentares. Chegaram-nos casos à Pediatria de crianças
que ganharam 20 kg em meio ano”, revela Mafalda Noronha, alertando
que estas situações trazem depois o aparecimento de problemas como a
diabetes, dificuldades respiratórias, entre outros.
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Hospital deu mais de 6000
consultas de Nutrição

SERVIÇO de Nutrição do Hospital de Braga, no último ano, deu mais de
6000 consultas e acompanhou 1500 dos doentes que estiveram internados.
Números divulgados no âmbito do Dia da Alimentação que hoje se assinala.

Covid-19

Doentes com acompanhamento longo
A pandemia trouxe desafios acrescidos ao Serviço de Nutrição que acompanha os doentes Covid-19 mesmo depois destes já estarem curados. “São
doentes que desenvolveram pneumologias graves, que apresentam alteração no paladar, perda de apetite, portanto situações que conduziram à perda de massa muscular”, explica Mafalda Noronha, revelando que há casos
graves em doentes tiveram mesmo de reaprender a comer.

Dietas

Acompanhamento médico é vital
Com o tema das dietas sempre na ordem do dia, Mafalda Noronha alerta
que em qualquer processo de perda de peso é imprescindível o acompanhamento médico. Cada paciente deve ter uma abordagem personalizada
e adequada ao seu estilo de vida e comportamento, alerta.
DR
Publicidade

Serviço de Nutrição é constituído por sete nutricionistas que trabalham em articualção com a maioria dos serviços hospitalares

HOSPITAL DE BRAGA
| Marlene Cerqueira |

Foram mais de 6000 as consultadas de Nutrição ministradas no
Hospital de Braga, no último
ano. No mesmo período, as nutricionistas acompanharam ainda 1500 dos doentes que estiveram internados e foram sinalizados por estarem em risco nutricional.
Poucos meses após a passagem
de unidade a Serviço de Nutrição, e a propósito do Dia Mundial da Alimentação que hoje se
assinala, Mafalda Noronha explica o trabalho que é desenvolvido pela equipa que lidera, um
trabalho que se estende por diversos serviços e que se faz muito a nível multidisciplinar.
A directora do Serviço de Nutrição do Hospital de Braga explica que a nutrição hospitalar se
divide em três grandes áreas: a
nutrição clínica, a alimentação
colectiva e o ensino e formação.
Na área da nutrição clínica, as
nutricionistas realizam consultas
externas de Nutrição. “Dá-mos
apoio à maioria dos serviços clínicos do Hospital”, refere, elencando que as consultas de Nutrição são dadas na Gastro, na
Pediatria, na Nefrologia, na Oncologia, entre outros Serviços
em que haja risco nuricinal no

+ alerta
Tem vindo a aumentar o
número de adolescentes,
rapazes e raparigas, com
perturbações do comportamento alimentar —
bulimia e anorexia. Apesar
de os jovens serem os mais
afectados, Mafalda
Noronha revela que tem
pacientes dos 10 aos 70
anos. A nutricionista nota
que em algumas situações
extremas, o tratamento
exige internamento e
acompanhamento
psicológico e psiquiátrico.
paciente.
A nível de consulta externa,
mais de 80% dos doentes chegam à consulta referenciados
por excesso de peso e as implicações que esse estado provoca,
como diabetes, hipertensão, entre outros.
Mas também é a este serviço
que cabe acompanhar os doentes
internados e que estejam em risco nutricional.
“Qualquer doente ao ser internado é lhe feita a avaliação de

risco nutricional e caso esteja
em risco, esteja desnutrido, é sinalizado ao Serviço de Nutrição.
Nós fazemos a avaliação da situação e muitas vezes há a necessidade de personalizar a dieta
ou suplementar a alimentação.
Tem sempre de ser visto casos a
caso”, explica a nutricionista.
Se na consulta externa prevalece a obesidade, nos internamentos são as situação de subnutrição que estão em destaque. Na
oncologia, por exemplo, são frequentes situações de desnutrição.
Já na área da alimentação colectiva, o Serviço trabalha em
articulação com a gestão hoteleira. “O que nós fazemos é supervisionar e controlar o trabalho
que é desenvolvido pela empresa concessionada que serve as
refeições hospitalares. Aprovamos as ementas e fazemos auditorias ao processo produtivo para garantir a qualidade da
alimentação que é servida aos
doentes”, explica.
Na área do ensino e formação,
este Serviço promove formação
aos colaboradores do Hospital e
também colabora com a unidade
hospitalar em actividades desenvolvidas com e para a comunidade. Insere-se também nesta
área a orientação de estágios
académicos.
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Ansiedade e depressão aumentam com pandemia
CASOS de depressão e ansiedade aumentaram com a pandemia, situação que também afectou os profissionais de saúde. Ontem,
no Hospital de Braga debateram-se estratégicas que possam ser montadas para garantir a saúde mental destes profissionais.
HOSPITAL DE BRAGA
| Marlene Cerqueira |

A situação pandémica tem originado o aumento de casos de ansiedade e de depressão. A situação afecta a população em geral,
mas também os profissionais de
saúde, razão que motivou o debate realizado ontem, no Hospital de Braga, sobre o tema ‘O
impacto da pandemia de Covid-19 na saúde mental dos profissionais de saúde’,
O evento, que se inseriu na
evocação do Dia Mundial da
Saúde Mental, foi definido propositadamente para “debater e
perceber o impacto da pandemia
nos profissionais de saúde e definir estratégias para o futuro,

DR

Hospital de Braga assinalou o Dia Mundial da Saúde Mental

estratégias que possam ser montadas para garantir a saúde metal
destes profissionais”, explicou

aos jornalistas Jorge Bessa, médico psiquiatra, à margem da
sessão.

Também o director clínico do
Hospital de Braga, Jorge Marques, explicou que a pressão sofrida pelos profissionais de saúde, sobretudo os trataram pacientes Covid, contribuíram para
um aumento do “stress emocional”.
Devido a este desgaste, a equipa de psicólogos do Serviço de
Psiquiatria do Hospital de Braga
disponibilizou uma linha telefónica e um e-mail, à qual os profissionais de saúde podem recorrer para pedir ajuda psicológica.
Este serviço ainda continua disponível.
Relativamente à procura na
área da saúde mental, neste momento “já está muito próxima
dos níveis pré-pandemia”.

No âmbito da comemoração do
Dia Mundial da Saúde Mental,
está patente no hall da entrada
principal do Hospital de Braga,
uma exposição de 17 telas pintadas pelos doentes do Serviço de
Psiquiatria em contexto de terapia.
Os trabalhos expostos, desenvolvidos no Hospital de Dia, são
parte integrante de um processo
terapêutico cujo objectivo é trabalhar questões como a auto-estima, ansiedade e concentração.
Ou seja, através da arte, pretende-se explorar diferentes mecanismos que promovam a saúde
mental.
Além da pintura, os especialistas também recorrem à expressão musical, plástica e artística.
Publicidade

Apartamentos T2 e T3 Novos, No Centro da Cidade
Ref. 5969 | CE - A | Desde 254.000 €
Empreendimento de Qualidade e Prestígio Localizado em Zona Tranquila,
Garagem Individual, AC, Cozinha Equipada, Painéis Solares. Pronto a Habitar!
Marque Visita
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Nova ferramenta
Confraria do Bom Jesus
disponibiliza visita
virtual Guiada

ROSA SANTOS

Alunos que estiveram em Santiago de Compostela explicaram experiência

ROSA SANTOS

Directora do agrupamento abriu sessão, com vereadora na primeira fila

Escola Carlos Amarante leva alunos
a estagiar na Bulgária e em Itália
APROVADAS DEZASSEIS VAGAS para estudantes dos cursos profissionais de Metalomecânica,
Desporto, Electrónica e Informática.
EDUCAÇÃO

| Rui Serapicos |

No próximo ano, a Escola Secundária Carlos Amarante vai
disponibilizar dezasseis vagas
para alunos dos cursos profissionais estagiarem em Itália e na
Bulgária.
Quatro de cada curso, os de
Electrónica e os de Metalomecânica terão oportunidade de estagiar na Bulgária, enquanto para
Itália irão quatro de Informática
e quatro de Desporto.
Haverá apoios prévios de preparação ao nivel da língua e da
cultura dos países de destino e
durante o estágio os alunos serao
acompanhados por professores
via Internet para desenvolvimento dos seus trabalhos académicos.
A agência nacional Erasmus
aprovou a candidatura ‘Estágios
além Fronteiras’, apresentada
por esta escola secundária, informou ontem a professora Graça
Esteves. Numa sessão de apresentação do programa a que assistiram cerca de uma centena de
alunos, a docente salientou a
oportunidade que os estudantes
têm de aplicar em contexto de
trabalho conhecimentos que adquiriram na escola.
Na ocasião, dois alunos partilharam os seus testemunhos das
experiências que viveram no ano
passado durante um estágio em
Santiago de Compostela, Espanha, explicando os desafios que
tiveram de superar na integração
em organizações com hábitos de

A Confraria do Bom Jesus do
Monte disponibiliza uma nova
ferramenta para divulgar e valorizar o Santuário do Bom Jesus,
mais concretamente a Basílica.
Desde a semana passada que está disponível no site da Confraria
do Bom Jesus uma visita virtual
guiada.
O presidente da Confraria, Cónego Mário Martins, refere que se
“trata de mais uma ferramenta
inovadora que permite a qualquer pessoa, em qualquer parte
do mundo, via internet, visitar
pormenorizadamente o exterior
e interior da Basílica”.
Continua referindo que “esta
aplicação permite, também, não
só aos curiosos conhecerem o
Bom Jesus, como às escolas poderem trabalhar este património
Mundial com os seus alunos,
através de aulas e trabalhos mais
interactivos”.

PSD
Eurodeputados pedem
mais transparência
para Plano Estratégico
da PAC

ROSA SANTOS

Professora Graça Esteves anunciou abertura de 16 vagas: oito para a Bulgária e oito para a Itália

trabalho diferentes, também
com horários diferentes e o uso
de meios de transporte.
José Fernando, um dos alunos,
explicou que esteve numa empresa de hardware.
“O tutor foi cinco estrelas”, referiu, adiantando que na empresa a maior dificudade foi “clonar
os discos duros”, enquanto em
casa, num apartamento em que
ficou instalado, “como foi a primeira vez que estve tanto tempo
fora de casa, a maior dificuldade
foi lavar a roupa”. Este aluno
manifestou expectativas de voltar, agora a fazer um estágio fora
de Portugal.
Juan Lucas, outro aluno da
Carlos Amaramte que esteve em
Santiago de Compostela, admitiu que teve de fazer algum es-

§nota
Carla Sepúlveda
Nova vereadora
marcou presença
A Escola Secundária Carlos Amarante celebrou ontem a participação
nos projectos europeus (ERASMUS+, Clube Europeu e eTwinning). Neste âmbito teve lugar
a apresentação à comunidade
educativa dos projectos internacionais que irão decorrer
no ano lectivo 2021/22.
Marcou presença a nova vereadora
da Educação na Câmara Municipal
de Braga, Carla Sepúlveda e a directora do Agrupamento de Escolas
Carlos Amarante, Hortense Santos.

forço para a rotina de se levantar
às 6 horas e apanhar o autocarro
das 7 horas. “Das primeiras vezes enganei-me no autocarro e
cheguei atrasado, mas acabei por
aprender a entrar no autocarro
certo”, revelou.
Os estudantes, que encheram
os lugares do auditório, foram
colocando algumas questões.
As candidaturas deverão ser
abertas até ao final deste mês,
sendo duas ou três semanas o
tempo esperado de resposta.
Para se candidatarem a entrar
neste programa, os interessados
devem preencher um formulário
que estará disponível na página
da escola.
Na mesma página também vão
ser divulgados quais os critérios
de selecção.

Os eurodeputados do PSD questionaram a Comissão Europeia
acerca dos atrasos na apresentação e discussão do PEPAC português. Os Sociais Democratas esperam que a resposta da comissão corrija a postura do Governo
e reabra o diálogo entre os agricultores e os decisores políticos.
Os eurodeputados Álvaro Amaro,
Paulo Rangel, Lídia Pereira, José
Manuel Fernandes, Maria Carvalho e Cláudia Monteiro de Aguiar
estão preocupados com as condições de participação cívica no
processo protagonizado pelos diferentes Estados-Membros (EM),
no âmbito do processo de elaboração dos Planos Estratégicos da
PAC. As entidades representativas do sector têm manifestado,
reiteradamente, as suas preocupações relativamente à ausência
de diálogo democrático e à falta
transparência no referido processo, que o Governo, na pessoa da
Ministra da Agricultura, Maria do
Céu Antunes, lidera. Do mesmo
modo, peritos do Conselho de
Acompanhamento da Revisão da
PAC, lamentam que o Governo
não tenha fomentado o diálogo.
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§agenda

Prémio Reabilitação
e Reconstrução distingue
Mercado Municipal

No dia 24 de Outubro

Associação Juvenil de Gualtar
promove passeio de BTT
A Associação Juvenil de Gualtar (AJG) promove, no dia 24, um Passeio de
BTT para os aficionadas das duas rodas sendo o ponto de encontro na Escola
EB 2 e 3 de Gualtar pela 9 horas.
A iniciativa insere-se na Semana da Juventude 2021 que o Município de
Braga celebra de 22 a 30 de Outubro.
Já no dia 30, a AJG realizará uma aula de Pilates Solidária, pelas 17 horas, na
sede da Junta de Freguesia de Gualtar, em que para participar traga um saco de ração para cão ou gato, que serão entregues à Associação Abandoned
Pets. Estas actividades conciliam o bem estar físico e mental com a solidariedade social.
A inscrição pode ser feita através do e-mail ajgualtar@gmail.com.

REABILITAÇÃO do Mercado Municipal de Braga venceu os Prémios
do Imobiliário, na categoria de ‘Reabilitação e Reconstrução – Espaço
Público/Património Cultural’.

No dia 21 de Outubro

Vocal Cupertinos nos Congregados
No dia 21 de Outubro, pelas 21.30 horas, a Basílica dos Congregados é palco
de um concerto pelo Grupo Vocal Cupertinos. O concerto, com entrada livre,
conta com direcção musical de Luís Toscano.
A par das composições em stile antico da autoria de Pedro Vaz Rego , Domenico Scarlatti e João Rodrigues Esteves, sublinham-se os acrescentos e arranjos de Manuel Soares a obras de Manuel Mendes e Fernando de Almeida.
Serão ainda evocadas duas efemérides assinaladas ao longo do ano de
2021: o 5.º centenário do desaparecimento de Josquin des Prez e o provável
450.º aniversário natalício de Filipe de Magalhães.

Publicidade
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Entrega de prémios decorreu anteontem à noite, no Terminal de Cruzeiros de Leixões

MERCADO MUNICIPAL
| Marlene Cerqueira |

Nos Prémios do Imobiliário, entregues anteontem à noite no
Terminal de Cruzeiros de Leixões, em Matosinhos, o Mercado Municipal de Braga sagrouse vencedor na categoria Reabilitação e Reconstrução – Espaço Público/Património Cultural.
O Mercado Municipal de Braga sobressaiu entre os outros finalistas na mesma categoria,
concretamente o Castelo de Leiria, a Quinta da Pimenteira e
Lousã, património e história.
Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, recebeu o galardão das mãos de Paulo Tormenta Pinto, arquitecto e
membro do júri dos Prémios do
Imobiliário, uma iniciativa organizada pelo Expresso e a SIC
que vai na terceira edição.
A reabilitação e revitalização
do Mercado Municipal de Braga
conquista assim mais uma distinção, com Ricardo Rio a confessar que este é um prémio que

deixa o Município de Braga
“bastante satisfeito”. Contactado
pelo ‘Correio do Minho’, o autarca referiu ainda que esta distinção surge numa iniciativa que
congrega os melhores projectos
de promoção imobiliária públicos e privados.
“Este é um reconhecimento
importante para uma obra marcante, que teve um trabalho de
arquitectura que vale a pena conhecer”, acrescentou o edil.
Recorde-se que ainda recentemente o Mercado Municipal de
Braga foi distinguida com duas
menções honrosas, nas categorias impacto social e melhor reabilitação estrutural, no Prémio
Nacional de Reabilitação Urbana. O projecto de reabilitação é
da Apto Arquitectura sendo a

BO Associados, Engenharia a
empresa responsável pelas especialidades, ambas empresas bracarenses. As distinções e elogios
que o Mercado Municipal tem
conquistado acabam por constituir mais um chamariz a visitar a
cidade.
Ricardo Rio mostrou-se ainda
satisfeito por, nesta gala, Braga
ter conquistado dois prémios.
Além do Mercado Municipal de
Braga, também a Zome foi distinguida na categoria de Inovação na Mediação.
O edil lembrou ainda que entre
os 36 finalistas, nas diferentes
categorias, estavam ainda mais
dois projectos bracarenses: o
Edifício Andrade Corvo 66 e
edifício do Castro Group, na
Avenida 31 de Janeiro.

lll
O Mercado Municipal de Braga foi o vencedor da categoria
Reabilitação e Reconstrução – Espaço Público/Património
Cultural. Paulo Tormenta Pinto, arquitecto e membro do júri,
entregou o prémio a Ricardo Rio.

LOTE PALMEIRA COM AREA DE 700 M2
PARA MORADIA DE 2 PISOS
69.000€

MORADIA USADA INDIVIDUAL T4 CELEIROS LOTE 950 M2

249.000€

LOJA/ARMAZÉM LAMAÇÃES COM ÁREA DE 490 M2

270.000€
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Esposende quer reduzir factura eléctrica

ILUMINAÇÃO pública vai ser alterada no concelho. Autarquia vai lançar concurso para estabelecer Contrato de Gestão de Eficiência Energética, tendo em vista a implementação de medidas nos equipamentos de iluminação do município.
ESPOSENDE
| Redacção |

O Município de Esposende vai
lançar um concurso público para
estabelecer um Contrato de Gestão de Eficiência Energética,
com vista à implementação de
medidas de eficiência energética
nos equipamentos de iluminação
pública do concelho.
A medida, aprovada, por unanimidade, em reunião de câmara, tem como propósitos a melhoria do sistema de iluminação
pública em termos de qualidade,
a redução dos impactos ambientais associados ao consumo
energético e a redução da factura
da iluminação pública, que
atualmente ronda os 700 mil euros anuais, refere o presidente da
Câmara Municipal, Benjamim
Pereira, clarificando que a pou-

pança advirá da instalação de
um parque de equipamentos
mais eficiente.
Numa operação que permitirá a
substituição das luminárias por
sistemas mais eficientes e pela
implementação de um sistema
de gestão inteligente, num contexto associado ao projecto Esposende Smart City, perspectiva-se um potencial de melhoria
de eficiência energética, representando poupanças significativas face ao consumo anual atual,
ao qual se associam vantagens
ao nível financeiro, sublinha
Benjamim Pereira, adiantando
que o valor mínimo previsto de
poupança direta para o município rondará os 42.000 anuais.
Este processo é realizado ao
abrigo do Decreto-Lei n.º
29/2011, de 28 de Fevereiro, que
institui um regime de contrata-

DR

Esposende vai proceder à mudança da iluminação pública do concelho

ção público próprio para a formação dos contratos de desempenho energético que revistam a
natureza de contrato de gestão
de eficiência energética, a cele-

brar entre o sector público, na
qualidade de entidades adjudicantes, e empresas de serviços
energéticos (ESE), através do
qual se prevê a existência de

uma “poupança energética” que
corresponde à poupança económica, poupança esta que irá reverter, em parte, para a autarquia
e, em parte, para a ESE, a título
de remuneração.
“Ciente do impacto das alterações climáticas, o Município de
Esposende, coerentemente com
aquelas que têm sido as políticas
locais em matéria de preservação ambiental, não ficou alheio à
necessidade de implementação
de todas as possíveis medidas de
boa gestão da componente energética, empenhando-se em prestar o seu contributo para a minimização de emissões de CO2,
contribuindo para as metas nacionais e para o cumprimento
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda
2030 das Nações Unidas”, vinca
Benjamim Pereira.

Publicidade

Decorrem até dia 15 de Novembro

Vila Verde abre candidaturas para
bolsas de estudo do ensino superior
VILA VERDE
| Redacção |

A Câmara Municipal de Vila Verde informou ontem que se encontram abertas as
candidaturas para atribuição de bolsas de
estudo a alunos do concelho que frequentem o ensino superior no ano lectivo
2021/2022.
As candidaturas decorrem até 15 de Novembro e devem cumprir todos os parâmetros do regulamento, disponível em:
https://mynet-sol.cm-vilaverde.pt/, Serviços Online – Formulários/Requerimentos
– Apoio Escolar – Bolsas de Estudo.
“Apela-se a todos os candidatos, que
procedam à formalização da candidatura
online, sempre que possível, podendo
também fazê-lo presencialmente nos serviços municipais ou nos Espaços Cidadão
e Lojas do Munícipe do Concelho de Vila
Verde”, refere o aviso da Câmara Municipal de Vila Verde, enviado às redacções.
A atribuição de bolsas de estudo constitui um meio de incentivar a frequência de
cursos superiores, promovendo-se, deste
modo, a melhoria da qualificação profissional dos jovens do Município, dotando-o de quadros técnicos, suporte humano
indispensável ao desenvolvimento so-

DR

Universitários podem concorrer a bolsas de estudo

cioeconómico e cultural do meio local.
Pretende-se, assim, apoiar os jovens do
concelho no sentido de que este apostem
no aprofundamento da sua formação e se
preparem para os desafios de uma sociedade em que o conhecimento é cada vez
mais determinante.
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Famalicão
De 22 a 24 deste mês

Grupos de teatro
amador mostram-se
no Centro Cultural

DR

Sérgio Agostinho, autor do filme ‘Operário Amador

DR

Centro Cultural Vila Flor

GUIMARÃES
| Redacção |

Vários grupos de teatro amador
mostram as respectivas produções no Palácio Vila Flôr, entre
os dias 22 e 24 deste mês. Trata-se da edição deste ano da
Mostra de Amadores de Teatro.
No dia 22 o TERB - Teatro de
Ensaio Raul Brandão apresenta
‘Pillowman - O Homem Almofada’. No dia seguinte, a ARCAP - Academia Recreativa e
Cultural Amigos de Ponte revela ‘A Promessa’ e o C.E.T.E. Convívio e Teatro Experimental marca presença com ‘Voltamos’. No último dia (24) o
GTAC - Grupo de Teatro Amador de Campelos apresenta ‘Vida Dupla’.

Realizada anualmente, a mostra
tem como objectivos promover
a criação, a divulgação e o desenvolvimento de novas criações artísticas, apoiar a actividade dos grupos de teatro de
amadores do concelho de Guimarães e fomentar o gosto pela
fruição e prática artística na
área do teatro. Com apresentações nos dois auditórios do
Centro Cultural Vila Flor, esta
edição da MAT estreia quatro
espetáculos em palco.
Os bilhetes para cada um dos
espectáculos custam três euros,
e podem ser adquiridos no Centro Cultural Vila Flor, no Centro Internacional das Artes José
de Guimarães, na Casa da Memória e Loja Oficina ou via on
line.

‘Operário Amador’
no festival Close UP

DOCUMENTÁRIO do famalicense Sérgio Agostinho é exibido em antestreia
na próxima terça-feira, na Casa das Artes.
FAMALICÃO
| Redacção |

‘Operário Amador’ éo título do
filme do famalicense Sérgio
Agostinho, que é exibido em antestreia, na próxima terça-feira
na Casa das Artes.
O filme integra a programação
do 6.º Episódio do CLOSE UP Observatório de Cinema de Famalicão.
Sérgio Agostinho, director da
Peripécia Teatro, refere que
‘Operário Amador’ é um filme
que parte de uma “vontade muito íntima”, já que é natural de
Joane e filho de um dos funda-

dores do Teatro Construção. Seguindo as pisadas do pai, Sérgio
Agostinho indica que, partir dos
10 anos de idade, também começou a fazer teatro.
“Aos meus 17 anos saí e nunca
mais voltei a Joane. Mas, quando saí já foi para fazer teatro e
estudar teatro em Lisboa. Em
2017, ocorreu-me esta vontade
de primeiro, voltar a conversar
com calma com aquela gente, de
estar com eles, de perceber como foi a história deles, como é
que eles decidiram fazer teatro e,
depois, preservar a sua memória.
E, do meu ponto de vista, a forma mais natural para conseguir

isso seria fazer um filme. Assim
nasceu este documentário”, conta Sérgio Agostinho.
A película conta a forma como
nasceu o Teatro Construção no
seio de uma freguesia dominada
pela indústria. o documentário
dá nota que o Teatro Construção
acabou por contribuir para o
crescimento e afirmação da até
então incógnita localidade de
Joane como o epicentro cultural
da região.
O filme é apresentado a partir
das 18.30 horas do próximo dia
19 do presente mês, com exibição no Grande Auditório da Casa das Artes.
Publicidade
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Ponte de Lima

“Um verdadeiro projecto de valorização”

PÓLO INDUSTRIAL DO GRANITO DAS PEDRAS FINAS foi inaugurado ontem. A cerimónia foi presidida pela Secretária de Estado
da Valorização do Interior, Isabel Ferreira e pelo ainda presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Vítor Mendes.
lll
“É um verdadeiro projecto
de valorização dos nossos
produtos, da nossa matéria
prima, dos nossos
empresários e dos nossos
trabalhadores.”

PONTE DE LIMA

| Juliana Martins |

Decorreu, ontem, em Ponte de
Lima a cerimónia de inauguração do Pólo Industrial do Granito das Pedras Finas. Este momento foi presidido pela Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira.
Vítor Mendes, o ainda presidente da Câmara Municipal de
Ponte de Lima também marcou
presença na cerimónia. O autarca destacou que este é um dos
projectos “mais estruturastes do
ponto de vista social, económico
e social” do concelho de Ponte
de Lima, acrescentando que o
grande objectivo do ‘Polo Industrial do Granito das Pedras Finas’ é “a preservação e valorização dos nossos recursos endógenos”.

Vítor Mendes
Presidente da CM Ponte de Lima

ROSA SANTOS

Pólo Industrial do Granito das Pedras Finas é o único no país

Vítor Mendes assumiu, ainda,
ser um privilégio fechar o seu
último mandato com a inaugura-

ção deste polo industrial, confessando que este projecto “foi
transversal a 12 anos” de presi-

dência. Para o autarca este é um
projecto que merece reconhecimento a nível nacional e interna-

cional, sendo um “verdadeiro
exemplo da eficiência colectiva”.
Vítor Mendes terminou o seu
discurso, realçando a “força, a
resiliência e a visão estratégica”
dos empresários, que agora “devem aproveitar este polo industrial”, apelando também para
que o Estado apoie estes empresários.

Publicidade

Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira

“Polo Industrial é representativo
da estratégia de coesão do país”
PDR 2020
Abordagem LEADER
Vale do Ave
Candidaturas abertas
Ação 10.2.1.1 – Pequenos Investimentos na Exploração
Agrícola
Ação 10.2.13 – Diversificação das Atividades na
Exploração Agrícola
De 18 de Outubro a 30 de Novembro de 2021
Os anúncios de abertura de candidatura e demais informação relevante, estão
disponíveis no portal do PORTUGAL 2020, em w w w . p o r t u g a l 2 0 2 0 . p t , no portal PDR 2020 em w w w . p d r - 2 0 2 0 . p t e no sítio do GAL em www.soldoave.pt,
podendo ainda ser obtidos esclarecimentos junto do GAL Rural Sol do Ave através
do endereço d e s e n v o l v i m e n t o r u r a l @ s o l d o a v e . p t ou pelo telefone
253512333.

ROSA SANTOS

Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, presidiu a cerimónia

PONTE DE LIMA

| Juliana Martins |

A Secretária de Estado da Valorização
do Interior, Isabel Ferreira, considerou o
dia da inauguração do Polo Industrial de
Ponte de Lima, “um marco para o concelho e para o país”. Segundo a Secretária de Estado, o único polo industrial
de pedra em Portugal representa um
“exemplo a seguir na valorização do interior” e na “estratégia de coesão que o
governo tem adoptado” para o país.
Isabel Ferreira assume este projecto
como um passo significativo para o “de-

senvolvimento sustentável” do território
de Ponte de Lima, destacando que este
polo está assente numa “nova abordagem, que consiste em valores como a
inovação e a modernização”.
A Secretária de Estado salientou, ainda, “o grande contributo” deste projecto,
ao nível económico, social e ambiental
de Ponte de Lima, referindo que este é
um dos sectores que mais desenvolvimento trás à região. Isabel Ferreira fechou o seu discurso apelando ao papel
importante dos empresários, que “têm o
dever de aproveitar e tirar o devido partido desta infra-estrutura”.

Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 16 de Outubro de 2021 e não pode ser vendido separadamente
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Talho Terras
de Nóbrega, em
Nogueira, é imagem
de sucesso do
empresário Paulo
Barbosa e da sua
equipa.

Carnes de extrema
qualidade
cativam clientes
Tal como afirma o proprietário, “mais vale um pássaro bem preso na mão, do
que dois a voar” e é por isso que Paulo Barbosa prefere ter apenas uma casa
aberta à qual dedica toda a sua atenção. A qualidade dos produtos e as
melhores carnes que disponibiliza mostram que, de facto, nada lhe escapa.

É
O SEU

TALHO

DE REFERÊNCIA!
Rua dos Barreiros, n.º 68
Nogueira - BRAGA
253 084 236 | 911 983 849

uma linha de excelência contínua que
tem cativado, ao
longo de sete anos
de casa aberta, os
clientes, que se mantêm afectos
à qualidade das carnes nacionais
aqui vendida. Situado na Rua
dos Barreiros, na freguesia de
Nogueira, em Braga, o Talho
Terras de Nóbrega tem como
proprietário, Paulo Barbosa, que
em confissão destaca que os preços elevados da carne têm vindo
a dificultar um pouco o negócio
mas nada que não possa ser colmatado pela primazia da qualidade, o que se reflete na crescente fidelização dos clientes.
Segundo entende, um bife de
‘categoria’ é sempre bem pago, e
neste sentido, o proprietário, rapidamente faz uma anologia, atirando que, 10 euros, é um montante justificável para uma boa
peça de carne, em contrapartida,
se o cliente preferir pagar menos, terá que estar preparado para lidar com uma carne inferior a
nível de sabor, propriedades,
consistência e outros pormenores que fazem toda a diferença.
“Um bife de qualidade é bem

pago. Um bife barato pago a 5€,
o cliente come 2€ dele. Um bife
de 10€, come os 10€,” explica
seguramente, demonstrando-se
certo e firme quanto ás valências
dos seus produtos. A par do evidente cuidado com a satisfação
de todos os seus clientes, Paulo
Barbosa oferece outras mais valias dentro deste espaço, por
exemplo, a venda de mercearia e
variados tipos de fruta fresca, o
que permite ao cliente amplificar a utilidade que retira de uma
ida ao talho, podendo chegar a
casa com todas as compras feitas
nos diversos domínios alimentares, inclusive. Aos clientes de última hora, com pouca margem
para cozinhar, Paulo Barbosa
também lhes arranja solução
com uma das especialidades da
casa: os ‘rotis’ já preparados que
“é só meter ao forno”, afirma o
proprietário.” Adianta ainda que
é muito importante existir um
dia reservado à alimentação,
porque ao atribuir destaque à
área alimentar, essa atitude irá
reflectir consequências positivas
tanto para o comércio como para
as pessoas que continuam a vir
ao espaço.

“Todos os nossos bifes são de
extrema qualidade, aliás isso reflecte-se na fidelização contínua
dos clientes com o nosso espaço.”

Cabrito, Novilho e Vitela
de regiões como Alto Minho,
Trás-os-Montes e Alentejo
são algumas das especialidades
da casa, que têm cada vez
mais procura por parte
dos consumidores.
O Talho Terras de Nóbrega
oferece um serviço
singularizado com carnes
frescas e nacionais de notória
qualidade, preparados, salgadas
e fumadas, além de peixe
congelado, e uma grande área
de mercearia com frescos, desde
frutas a produtos hortícolas.
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O serviço da
Naturhouse assenta
na monotorização
do organismo, na
correcção alimentar
e na suplementação
específica.

Uma forma de vida
saudável, leve e feliz
Referência em quarenta países distribuídos por quatro continentes,
a Naturhouse orgulha-se da fiabilidade dos seus métodos e produtos, mas,
acima de tudo, de ajudar pessoas a adoptarem estilos de vida com qualidade.

A

nutrição ideal deve ser, ao mesmo
tempo, saborosa,
colorida, equillibrada e, acima de
tudo, segura. Com espaços em
Braga, Guimarães, Barcelos e
Esposende, a Naturhouse tem
como foco principal o acompanhamento alimentar e o controle
nutricional, numa monitorização
activa do organismo ao longo de
“365 dias do ano” como constata
Sérgio Ferreira, responsável e
especialista em nutrição e dietética. “O segredo da durabilidade
na saúde”, é fruto de um trabalho “persistente” para “obter os
resultados pretendidos”, mas,
tão ou mais importante para fazer disso “um estilo de vida”.
A actuação passa por análises
médicas, por um teste de bioimpedância - é um exame que analisa a composição corporal, cujos resultados vão indicar a
quantidade aproximada de músculo, osso e gordura do corpo. E,
este exame, não é exclusivo para
pessoas com excesso de peso ou
maus hábitos alimentares. Aliás,
segundo Sérgio Ferreira, “qual-

Com uma vasta gama de suplementos alimentares fitoterapêuticos 100 por cento naturais, a Naturhouse tem sido uma referência
em muitas famílias minhotas
também nos contributos para o
reforço do sistema imunitário.
Aliás, nesta fase do ano assume
enorme importância na prevenção de gripes e constipações nas
variadas faixas etárias.
A nutrição assume-se como um
factor importante para a saúde,
tornando-se a base para a
qualidade de vida das pessoas,
com influência directa no bem-estar físico e mental, no
equilíbrio emocional, bem como
na prevenção de doenças e no
seu próprio tratamento.

quer pessoa que pretenda manter
um organismo equilibrado pode
e deve realizá-lo, no sentido de
conhecer melhor o seu corpo e, a
partir daí, optimizar o seu plano
alimentar”.
A medicina preventiva é outra
das áreas de actuação da Naturhouse. A fitoterapia é, nesse
prisma, essencial para contribuir
para um organismo saudável, de
forma a previnir problemas decorrentes do dia-a-dia de cada
um, desde a diabetes, hipertensão, colesterol, triglicerídeos e
ainda as circustâncias da sazonalidade.
Nesta altura do ano, a Natur-house torna-se um contributo
importante para muitas famílias
minhotas no reforço do sistema
imunitário, na prevenção de gripes e constipações, nas mais variadas faixas etárias.
Por último, deve-se, naturalmente, referir que a Naturhouse
possui uma equipa de profissionais altamente credenciados e
especializados e, ao mesmo tempo, dispostos a ajudar as pessoas
a criarem uma forma de vida
saudável, leve e feliz.
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MERCADO MUNICIPAL DE BRAGA

A banca, situada no
Mercado Municipal
de Braga, é uma das
grandes referências
da Praça onde o
conceito de proximidade é ímpar.

Os tesouros do mar
e um sorriso
a acompanhar
É o peixe fresco que tem fidelizado os clientes ao longo dos anos e atraído
gente de outros locais. A Certal e Certal vende para restaurantes, hóteis e
outras peixarias, inclusivamente fora da órbitra de Braga. A rotina diária
é da lota até à mesa e sempre com um sorriso no rosto.

QUINTA DA CAPELA
Venha conhecer o nosso VIVEIRO DE MARISCO

Junto à CENTRAL DE CAMIONAGEM

L

ocalizada na Praça,
icónico Mercado
Municipal de Braga,
a peixaria Certal &
Certal foi estabelecida por Maria Sameiro Carvalho,
apelidada inclusivamente de
Rainha do Peixe. O conceito de
proximidade foi desenvolvido,
assente igualmente nos peixes e
mariscos frescos e, desenvolvido ao longo de gerações, é a filha Teresa Macedo o rosto principal do espaço.
“É um ofício muito trabalhoso”, confessa Teresinha, como é
carinhosamente tratada, e que
faz da ligação ao cliente uma
mais-valia enorme. Tem nove
colaboradores activos e “muita
paixão”, sendo que trabalhou
“sempre nesta área”, facto que
lhe oferece ainda um conhecimento profundo das iguarias do
mar, desde a lota até ao prato.
Seja do cliente privado, seja de
restaurantes ou hóteis. Seja em
Braga, em Fafe ou em Guimarães, por exemplo, ou até em outros concelhos, uma vez que a
Certal & Certal tem já uma rede
fidelizada de larga escala. O segredo? “É o peixe fresco que

tem fidelizado os clientes ao
longo dos anos, mas também a
forma de os acolher e tratar”,
destaca Teresa Macedo. “Todos
os dias recebemos peixe e marisco proviente dos mares do
Atlântico, da nossa costa e também da zona da Galiza e é essa a
frescura que garantimos aos nossos clientes, que queremos ver
sempre satisfeitos com os nossos
produtos e serviços”, acrescenta
ainda.
Seja na banca da Rainha do
Peixe, seja nas suas lojas situadas na Quinta da Capela ou junto à Central de Camionagem, “o
cliente é sempre tratado como
um amigo”, até porque “o peixe
assume enorme importância na
dieta alimentar das famílias portuguesas, e, para além do equilíbrio nutricional, a qualidade do
pescado ou dos mariscos é uma
obrigação e um cartão de visita
da nossa parte”, salienta Teresa
Macedo.
Outro dos serviços prestados
pela peixaria ‘Certal & Certal’ é
a possibilidade de realizar entregas ao domicílio - que se torna
igualmente uma mais-valia para
os clientes.

Desde linguados a sardinhas, do
salmão à pescada, dos lavagantes
às gambas, a panóplia de tesouros do mar é imensa.

O segredo? “É o peixe e os
mariscos frescos que têm
fidelizado os clientes, mas
também a forma de os tratar”,
considera Teresa Macedo. Não é
apenas a qualidade do produto
que se torna um cartão de visita
da peixaria Certal & Certal, já
que há um contexto de
proximidade que começa na
escolha em plena lota até ao
ponto de chegar à mesa. Seja no
cliente privado, em restaurantes
ou em hóteis. Em Braga, Fafe,
Guimarães ou até outros
concelhos da região minhota.
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A pastelaria
Maximinense foi
fundada em 1994
por Carlos Clemente
e Maria da Luz, os
ainda actuais
proprietários.

Aqui imperam os
sabores tradicionais
Um saboroso pão-de-água, um agradável e delicioso bolo de cenoura,
a perdição de uma boa pizza, ou simplesmente aquela refeição diária que nos
permite manter um corpo bem rijo para o resto do dia. Tudo isto pode ser
experienciado na pastelaria Maximinense, um espaço onde o sabor tradicional
é quem mais ordena.

D

esde 1994 que a
pastelaria Maximinense oferece
aos bracarenses os
melhores sabores
tradicionais que nos fazem crescer água na boca. Hoje em dia,
apesar dos avanços tecnológicos, esta padaria orgulha-se de
continuar a ser um ponto referência do tão característico sabor
tradicional de enormes doces e
pães que enchem os clientes deste estabelecimento de alegria.
Carla Clemente, filha dos actuais proprietários e fundadores
da Maximinense (Carlos Clemente e Maria da Luz), confessou que o mais complicado nesta
pastelaria é não saber o que comer. A responsável do espaço
acredita que a ideia de “comer
bem” passa por apresentar ao
cliente um produto fresco de
qualidade e é por esse ‘rigor’
que a pastelaria Maximinense se
rege desde a sua fundação. “Os
nossos produtos seguem receitas
tradicionais, evitando a utilização de pré-fabricados que, possuem mais corantes e conservantes. Temos um maravilhoso
pão-de-água que, apesar de ser
um produto simples, é bastante

5

cobiçado pelos nossos clientes.
A nível de doçaria, temos o bolo
de cenoura, feito com cenoura
cozida por nós, obtendo assim
um produto final com um sabor
mais natural. Para além disso,
ainda temos o nosso menu de
diárias onde procuramos sempre
incluir uma sopa de vegetais
frescos, uma opção de grelhado
e outra de peixe”, exemplicou
Carla Clemente.
A responsável pelo espaço confessou ainda que o Dia da Alimentação é muito importante
para contribuir para a consciencialização da alimentação e para
desmistificar a ideia das dietas
restritas. “Na Maximinense não
partilhamos a ideia das dietas
restritas. Somos defensores de
que uma boa alimentação é
aquela que nos permite comer
bem de forma variada e sem nos
sentirmos culpados”, atirou,
acrescentando que, cada vez
mais os clientes mostram-se
preocupados com a sua alimentação e procuram sempre os pães
mais saudáveis, os bolos menos
calóricos, sempre com uma ponderação nas quantidades. “Contudo, os nossos doces são impossíveis de resistir”, brincou.

“Os meus pais resolveram arriscar
e criar este negócio. Hoje contam
com a minha ajuda e a da minha
irmã. Orgulhamo-nos de ser uma
pastelaria e padaria com fabrico
próprio que é também reconhecida pela sua cozinha
e pelas pizzas.”

A pastelaria Maximinense é o
local perfeito para uma odisseia
pelos sabores tradicionais
minhotos. O excelente cuidado
na escolha e na preparação dos
produtos é algo imperativo para
estabelecimento que, para além
de padaria, conta ainda com
serviço de pastelaria, pizzaria e
ainda menus diários.
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A empresa
Tereso & Filhos,
localizada em
Palmeira, distribui
frutícolas e
hortícolas em todo o
país e para outros
pontos da Europa.

Uma referência
na distribuição
de frutas e legumes
Do mercado abastecedor a vários locais do país. De Palmeira a outros pontos
da Europa. Todos os dias partem produtos frutícolas e hortícolas de uma das
empresas modelo da região no sector. O kiwi é um dos símbolos, mas a
panóplia de frutas e legumes é vasta. Ah! E a maçã porta da loja? Imperdível...

R

ústica, bastante antiga na região e ganhou fama nos pomares da cerca do
Mosteiro de Tibães. As tradições antigas apontam até que a maçã porta da loja
é comida na noite de Natal, depois de assada no forno e misturada em vinho. Dizem também
que em algumas aldeias era oferecida aos padres na Páscoa “e
está novamente a ter bastante
procura” conforme constata Pedro Tereso que, juntamente com
o irmão, lideram uma das empresas de referência nacional na
distribuição de frutas e legumes.
Entre benefícios para a alimentação, a empresa olha igualmente para as frutícolas e hortícolas
como “parte das tradições das
mesas”, facto que a leva inclusivamente a apresentar produtos
diferenciados e, muitos deles,
com raízes no Minho. “Mais de
70 por cento da fruta que distribuímos é nacional, mas também
da região”, refere Pedro Tereso.
Por exemplo, o kiwi, “que é produzido neste microclima distingue-se dos demais, uma vez que

possui uma polpa sumarenta e
tem menos acidez”. Aliás, o kiwi
tornou-se mesmo uma referência
para a distruídora, levando à
criação da Kiwi d’Art, que distribui produção dos concelhos
de Braga, Amares, Barcelos, Vila Verde, Guimarães, Ponte de
Lima e Felgueiras, que chegam
até a países como a Espanha,
Holanda e França. Os citrinos
minhotos e os do Algarve, as famosas peras do Bombarral, melancias, melões, mas também
produtos do mundo fazem parte
do cardápio da Tereso & Filhos.
Ah! E as hortícolas sempre frescas a chegar e a partirem...
Certo é que a empresa foi crescendo e, actualmente está instalada num moderno armazem de
mais 2200 m2, em Pitancinhos,
Palmeira, Braga, onde o controle
de temperatura é feito de forma
rígida e exemplar. À margem
disso, houve a necessidade de
ampliar a proximidade com o
público bracarense e com vários
mercados mais tradicionais e,
dentro dessa lógica, o seu ponto
de venda no Mercado Abastecedor tornou-se igualmente uma
referência.

A Kiwi’Art é uma das marcas de
sucesso, cujo produto é altamente
elogiado e é proveniente de produções do Minho.

Foi pelas mãos e pelo labor de
António Rodrigues Tereso que a
empresa nasceu. Da ideia inicial
até aos dias de hoje tornou-se
um dos principais mecanismos
de escoamento da fruta nacional
Sócio maioritário e fundador da
distribuidora de frutícolas e
hortícolas está hoje de
parabéns, celebrando 77 anos
de vida, dos quais mais de
quarenta são de inteira e
profunda dedicação. A equipa
deseja-lhe um dia carregado de
felicidade e votos de muito
sucesso profissional.
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Augusto Pereira
e Custódia Pereira
têm uma vasta
experiência ligada
à restauração. O
espaço vai cumprir
duas décadas.

Variedade, sabor
e grande qualidade
No Restaurante Verde Minho, o que não faltam são os típicos sabores da
cozinha portuguesa. Cozido à portuguesa e Vitela Assada são especialidades,
mas também pode viajar pela cozinha do mundo. A variedade de
acompanhamentos e sobremesas caseiras são uma mais-valia para o cliente.

S

e vai entrar no restaurante Verde Minho
prepara-se. À sua espera está uma imensidão de sabores, uma
variedade de pratos e uma vasta
panóplia de acompanhamentos e
sobremesas.
É certo que o Verde Minho não
consegue abdicar dos belos aromas e sabores da gastronomia
portuguesa, contudo pode também ficar a conhecer gastronomia do mundo, quer nos pratos
quentes e frios, quer nos buffets.
Na Rua Quinta de Cabanas em
Dume, os clientes poderão usufruir ainda de serviços de pizzaria, take-away e self-service, o
que torna ainda uma mais-valia
para este espaço que completou
em Julho 19 anos de existência.
Num olhar pelo cardápio, percebe-se o conceito. “Foca-se
muito na variedade de opções, o
que permite que o cliente componha o seu próprio prato de
acordo com o gosto pessoal e
apetite”, como constata Augusto
Pereira.
Recorde-se que a marca Verde
Minho começou em Albufeira
com os irmãos Amadeu e Manuel Pereira. O de Braga foi o
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segundo e teve como objectivo,
para além da expansão, o regresso às origens minhotas. Já Augusto Pereira e Custódia Pereira
trabalharam sempre na área da
restauração, o que lhes permitiu
adquirir um conhecimento profundo e, ao mesmo tempo, “alimentar a vontade” de abrir o
próprio espaço
Mas vamos lá sentar-nos à mesa. Bacalhau com natas, caldeirada de lulas, ou bacalhau á brás
são três iguarias diárias. Contudo aos sábados pode encontrar
açorda de marisco, feijoada à
transmontana e arroz de pato.
Aos domingos, o cozido á portuguesa ou a vitela assada no forno
são as especialidades. Para além
disso, há um universo de grelhados de carnes e peixes, sempre
com uma preocupação elevada
“com a qualidade dos produtos,
a variedade e a frescura”, que
“garantam um serviço de excelência a quem nos visita”, conforme destaca o proprietário.
Em suma os clientes podem
encontrar uma grande selecção
de pratos quentes, frios, de forno, acompanhamentos, charcutaria, frutas, sobremesas caseiras, num autêntico festim.

O segredo de comer bem é o
“equilíbrio”. Aqui a tarefa de escolher uma refeição equilibrada “é
facilitada pela imensidão de
opções. “O cliente pode compor o
seu prato conforme o gosto pessoal, o apetite e até a imaginação”, considera o proprietário
Augusto Pereira.

Para além de um espaço interior
bastante agradável e acolhedor,
o Restaurante Churrascaria
Verde Minho conta ainda com a
oferta de uma bela esplanada
ao ar-livre para aqueles
agradáveis dias solarengos,
onde poderá saborear a
panóplia gastronómica que este
estabelecimento oferece aos
seus clientes.

8
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Solar das Bouças,
sob a égide
de António
Ressurreição,
tem-se tornado
numa referência
nos vinhos
e na arte.

A arte
da harmonização
perfeita
É nome sonante dos vinhos verdes em Portugal, apesar da maior parte da sua
produção ser para o mercado estrangeiro. O Solar das Bouças apresenta
os seus vinhos que harmonizam de forma perfeita com a gastronomia e a arte.

É

referência regional
na produção de vinhos, não fosse, uma
das mais antigas
quintas com produção própria de vinho verde de
Portugal. Foi mesmo a primeira
quinta que se tornou produtora e
criadora de uma marca própria
no Minho.
A Quinta Solar das Bouças
destaca-se na produção vínicola,
mas vai bem mais longe, com
uma aposta na cultura que permite aos seus visitantes uma experiência diferente em que a leveza dos vinhos brancos se alia,
numa união perfeitamente harmoniosa, à arte que vão pontuando o ambiente, à medida que
se percorrem os largos hectares
do espaço.
Uma ligação perfeita com a
cultura, mas também com a gastronomia, já que os vinhos Solar
das Bouças se destacam na excelência que demonstram na harmonização com os mais variados pratos da gastronomia regional, nacional e internacional.
Nos vinhos, o Solar das Bouças apresenta várias opções.

Desde logo o Loureiro, feito
cem por cento da casta que lhe
dá o nome. Vinho com aromas
de frutas cítricas e brancas frescas, notas de condimentos e toque mineral. Também o 100%
Loureiro Escolha, Com suaves
notas florais e toque ligeiro vegetal. Promete acidez equilibrada, sabor fresco e com um ligeiro toque de gás forma um conjunto agradável. O Alvarinho
100% é destaque pela jovialidade, frescura, aroma frutado e floral. Perfeito para harmonizar
com pratos de peixe, mariscos,
entradas de queijos, enchidos fumados, carnes brancas, comida
vegetariana, japonesa e sushi. O
Alvarinho Premium, citrino, ligeiramente frutado e floral com
notas vegetais (espargos e pimento verde). Textura aveludada
e com excelente potencial para
estagiar em garrafa.
Outro destaque é o Colheita
Seleccionada, um 70/30 (70%
Loureiro e 30 % Alvarinho) que
se apresenta jovem e fresco, floral e furtado, apesar de encorpado, complexo e com uma textura
aveludada e persistente.

Situada a 10 kms de Braga, a
Quinta ‘Solar das Bouças’ estende-se por 34 hectares de vinhas e arvoredos de um verde exuberante,
confinando cerca de 800m com a
margem direita do Rio Cávado.
O seu nome, Solar das Bouças, remonta ao séc XVIII.
Produzido e engarrafado na
quinta, o Vinho Verde ‘Solar das
Bouças’ utiliza, exclusivamente,
uvas produzidas na propriedade.
Do total, 24 hectares estão
preenchidos com vinha cabendo
à casta Loureiro a maior fatia:
20 hectares. Os restantes 4 são
repartidos pela casta Alvarinho,
(2,5 hectares) e à casta Arinto,
mais conhecida na região como
Pedernã.
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Desporto

A TAL ALAVANCA QUE ESTAVA A FALTAR
EM DEZ MINUTOS DE PURA CLASSE
FC FAMALICÃO foi a primeira equipa a carimbar presença na próxima ronda da Taça de Portugal. Famalicenses eliminaram
a Académica, em Coimbra, em jogo da 3.ª eliminatória, e voltam aos triunfos com uma superioridade clara.
3.ª ELIMINATÓRIA

ESTÁDIO CIDADE DE COIMBRA

| Joana Russo Belo |

Não há fome que não dê em fartura. O provérbio aplica-se da
melhor forma a este FC Famalicão que foi a primeira equipa a
apurar-se para a ronda seguinte
da Taça de Portugal, ao vencer,
em Coimbra, a Académica, por
claros 0-4, num jogo em que
mostrou clara superioridade e
uma personalidade que em nada
traduz a crise de resultados recente e a lanterna vermelha da I
Liga, onde soma apenas três
pontos e ainda não venceu.
Ivo Vieira tinha dito que estava
a faltar uma alavanca em termos
anímicos para catapultar a equipa e esta exibição na prova rainha foi a melhor injecção de
confiança para os famalicenses.
A equipa de Famalicão foi autoritária, mais pressionante, bastante personalizada e letal no
momento de aproveitar os erros
adversários: em apenas dez minutos, a equipa matou o jogo
com três golos de rajada. A carregar em termos ofensivos, Penetra abriu o marcador, aos 16

ACADÉMICA

FC FAMALICÃO

0

4

Árbitro Manuel Oliveira (AF Porto)

Mika
João Pedro
Justiniano
Lorenzo Soares
Fábio Vianna
Dias
Reko
Toro
Traquina
Fatai
João Carlos

Luiz Júnior
Figueiras
Penetra
Alex Nascimento
Marin
Pickel
Pêpê
Ivan Jaime
Heri
Bruno Rodrigues
Banza

João Carlos Pereira

PAULO NOVAIS/LUSA

FC Famalicão segue em frente na Taça de Portugal depois de eliminar a Académica

minutos, com um cabeceamento
ao segundo poste, na sequência
de um pontapé de canto batido
na direita do ataque. Três minutos depois, Ivan Jaime ampliou
num remate rasteiro cruzado,
num lance em que a bola chegou

à frente do ataque em três toques, e o terceiro surgiu num remate de Heri, em que a bola ainda bate na trave antes de entrar.
Sem conseguir travar o ímpeto
famalicense, o melhor que a
briosa conseguiu foi um cabe-

ceamento de Toro.
Na segunda parte, a toada baixou e o FC Famalicão chegou ao
quarto golo por Banza, que só
teve de empurrar para o fundo
da baliza, e Ofori ainda podia ter
festejado o quinto.

Intervalo
0-3

Ivo Vieira

Substituições Banza por Pedro Marques (17m),
Heri por De La Fuente (60m), Figueiras por Ofori
(61m), Pickel por Marcos Paulo (61m), Reko por
Mimito (65m), João Carlos por Mauro Caballero
(65m), Mauro Caballero por Christian (71m), Marin por Rúben Lima (80m), Traquina por Hugo Seco
(81m) e Fatai por Costinha (81m).
Disciplina cartão amarelo para Heri (34m), João
Pedro (36m), Pickel (38m), Toro (39m), Figueiras
(39m), Fatai (40m) e Christian (73m).
Golos Penetra (16m), Ivan Jaime (19m), Heri
(25m) e Banza (62m).

Publicidade

+ resultados
O FC Porto venceu o
Sintrense, do Campeonato
de Portugal, por 5-0,
em jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal
de futebol, e segue em
frente na competição.
Dragões venceram com
um bis de Sérgio Oliveira
e de Evanilson e um golo
de Toni Martinez.
Já o Sporting venceu, no
Estádio do Restelo, por 40, o Belenenses, com um
bis de Tiago Tomás e golos
de Jovane e Nuno Santos.

§cabinas
Ivo Vieira (treinador FC Famalicão)

“Tivemos a felicidade da bola entrar”
“O FC Famalicão está no caminho certo. Hoje [ontem] tivemos a felicidade
da bola entrar, o que não temos tido nos outros jogos, mas também acredito que as coisas vão mudar de uma forma natural pelo afinco e dedicação
que estes atletas têm à semana e em cada jogo, até pela exigência dos nossos adeptos, que estiveram aqui e têm estado sempre ao lado da equipa nos
momentos menos bons, sempre a apoiar a equipa. Precisávamos de lhes dar
algo, passando a eliminatória que era o grande objectivo do jogo”.
“Os resultados positivos são sempre bons, servem para alavancar a equipa e
a confiança, temos é de ser equilibrados e perceber o que temos de melhorar no nosso jogo, porque não foi perfeito. É perceber as nossas lacunas, tivemos 15 dias para as trabalhar, mas ainda há um trabalho a fazer”.
“Há uma coisa que não vejo, que é consultar o BI de cada jogador, jogam perante o desempenho e entrega na semana de treino. O Penetra é um atleta
jovem, mas não ligo muito à questão de idade, é competente, tem qualidade e apresenta melhores condições do que outros colegas. Assume o papel
de capitão de forma natural, com personalidade, carácter e qualidade”.

Escolas de Formação

BOM JESUS

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

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

secretaria.bomjesus@hotmail.com / secretaria.bomjesuslomar@hotmail.com
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“Temos uma grande ambição
de voltar ao palco do Jamor”

VITÓRIA SC estreia-se na Taça de Portugal 2021/2022 com uma deslocação a Oliveira do Hospital,
que o treinador Pepa considerou ser o primeiro degrau rumo à final da competição.
VITÓRIA SC
| Redacção |

Pontapé de saída para o Vitória
SC na Taça de Portugal Placard,
com a visita ao terreno do FC
Oliveira do Hospital, a contar
para a 3.ª eliminatória da prova.
O treinador vitoriano, Pepa,
mostra-se ambicioso para o percurso que vai começar agora,
que tem no adversário de hoje
um desafio exigente. “Sabemos
o que vale este adversário e vale
muito. É o primeiro degrau que
temos pela frente. É uma ambição grande que temos de voltar a
um palco como o Jamor. Mas
mais do que pensar no Jamor, temos de pensar no FC Oliveira do
Hospital. É uma equipa que subiu de forma estoica na época
passada. Temos noção do que
vamos encontrar, o adversário
está bem identificado. Normalmente há Taça, mas temos a noção que só dependemos de nós.
Temos de ser competentes e sérios porque do outro lado vai estar uma equipa que vai ter uma
oportunidade única na vida de
dizer que eliminou o Vitória.
Queremos muito chegar aos momentos de decisão, mas não nos

VSC

Pepa não quer facilitismos da sua equipa, por defrontar um adversário de escalão inferior

vale de nada estar a pensar nas
meias-finais se não vencermos o
jogo de amanhã. Sabemos a qualidade que temos para levar de
vencido o Oliveira de Hospital.”
Depois de uma paragem de
duas semanas para os compromissos internacionais, Pepa ga-

rante que o 11 que vai alinhar
frente ao Oliveira do Hospital
será o melhor para o jogo em
questão. “Já no jogo com o SC
Covilhã, para a Allianz CUP, tinha dito que era a melhor equipa
para aquele jogo, neste jogo será
igual. Tivemos alguns jogadores

Partida disputa-se amanhã, pelas 15 horas

Gil Vicente visita Condeixa para dar início
a uma caminhada que espera longa
GIL VICENTE
| Redacção |

Tudo a postos para o Gil Vicente
dar início à sua participação na
edição de 2021/2022 da Taça de
Portugal, domingo, pelas 15 horas, com uma deslocação a Condeixa, equipa que disputa a Série
D do Campeonato de Portugal.
Os galos querem começar a sua
participação na prova rainha do
futebol português com o pé direito, tendo o primeiro desafio
na competição frente a uma
equipa teoricamente mais frágil.

Mas mesmo assim, os gilistas
sabem que não podem facilitar
em casa do Condeixa, para evitarem surpresas que, na Taça de

lll
Gil Vicente joga amanhã em
casa do Condeixa, em partida a contar para a terceira
eliminatória da Taça de Portugal, que tem início marcado para as 15 horas, no Estádio Municipal de Condeixa-a-Nova.

Portugal, costumam acontecer.
Entretanto, o Gil Vicente anunciou ontem que está a realizar a
renumeração de sócios, que se
vai efectuar no próximo dia 15
de Novembro, relembrando que
o mesmo foi adiado anteriormente devido à pandemia.
Assim, os sócios que tiverem
as quotas em atraso e que pretendam manter a sua ficha de associado, deverão proceder à regularização das quotas. Para o
efeito, devem dirigir-se ao departamento de Gestão de Sócios,
no Estádio Cidade de Barcelos.

nas seleções e bem, temos muito
orgulho nisso. O 11 que vai entrar é muito competente. Temos
de olhar muito para a nossa
equipa. Sabemos o que o FC
Oliveira do Hospital vale, que
sabe defender e sofrer sem bola.
É uma equipa muito vertical,

forte fisicamente. Temos de conseguir anular isso, sermos iguais
a nós próprios e muito competentes.”
O Vitória SC tem um histórico
recente desfavorável nesta prova, algo que o treinador vitoriano está precavido, assim como
os seus jogadores. “Como jogador e treinador passei por situações únicas, especiais. É uma
competição que valorizamos
muito, a nossa Taça de Portugal
tem uma cultura muito forte. Toda a gente sonha e ambiciona
chegar ao Jamor. Todos nós já
vimos o que acontece quando o
Vitória lá vai, é algo que é único,
queremos viver isso, mas há um
longo caminho, por isso é que o
foco está todo no jogo de amanhã. Há muitos casos desses na
Taça de Portugal, o Vitória ainda
num passado recente. Temos de
estar empenhados dentro do
campo, não ficar a pensar no final do jogo o que podia ter sido
feito. Não podemos deixar crescer a equipa do FC Oliveira do
Hospital, eles vão dar a vida e
nós a vida teremos de dar. No
papel, o Vitória é a equipa superior, temos é de provar isso dentro do campo, ser iguais a nós
próprios. Temos de ter a humildade de reconhecer que não jogamos sozinhos. Mais do que estar a queixar-nos do quer que
seja, temos é de fazer acontecer.
Queremos resolver as coisas
com qualidade, sem pressa.”
O Vitória SC joga esta manhã
com o FC Oliveira do Hospital,
às 11 horas, no Estádio Municipal de Tábua, em partida a contar para 3.ª eliminatória da Taça
de Portugal 2021/2022.

§programa
Entre hoje e amanhã

Seis minhotos em competição
Hoje e amanhã há mais seis equipas minhotas a entrar em acção nesta terceira eliminatória da Taça de Portugal, em busca de um resultado que permita o apuramento para mais uma ronda, rumo à tão desejada final do Jamor.
Os jogos que se realizam hoje e amanhã têm o seguinte programa:
HOJE
Oliveira do Hospital - Vitória SC (11 horas)
Leixões - Länk Vilaverdense (15 horas)
Oriental Dragon FC - Moreirense (15 horas)
Berço SC - Belenenses SAD (15 horas)
AMANHÃ
Setúbal - FC Vizela (11 horas)
Moitense - SC Braga (15 horas)
Condeixa - Gil Vicente (15 horas)
Torreense - AD Fafe (15 horas)
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FC Vizela entregou produto
de leilão solidário à AIREV
CAPITÃES Ivo Gonçalves e Zag deslocaram-se à AIREV para entregar o valor
angariado no leilão de três camisolas autografadas por todo o plantel.
FC VIZELA

| Carlos Costinha Sousa |

“De coração cheio”. É este o resumo das palavras de Ivo Gonçalves e Zag após a deslocação à
Associação para Integração e
Reabilitação Social de Crianças
e Jovens Deficientes de Vizela
(AIREV), onde os dois capitão
do Futebol Clube de Vizela foram entregar o valor que foi angariado no leilão de três camisolas oficiais autografadas por
todo o plantel vizelense.
Um iniciativa solidária que teve o condão de unir os vizelenses numa causa que pretende
ajudar os utentes da referida associação e também os seus cuidadores, profissionais que os

acompanham no dia-a-dia e trabalham para os procurarem integrar da melhor forma na sociedade.
No final da visita, Ivo Gonçalves louvou e agradeceu o trabalho que é feito por estas associações e os seus funcionários.
“Estas pessoas são verdadeiros
heróis. Tomam conta de pessoas
que não têm o apoio necessário
lá fora. Têm aqui uma casa em
que são acolhidos, são muito
bem tratados e onde se trabalha
para serem integrados na sociedade”, considerou o capitão dos
vizelenses, para logo acrescentar
que esta vertente solidária, que o
FC Vizela sempre abraçou com
muita força, é extremamente importante no contexto desportivo

também e que os vizelenses estão sempre prontos para ajudar:
“Fizemos o leilão de três camisolas oficiais do FC Vizela. Conseguiu-se juntar um bom apoio e
esperamos que no futuro se façam mais iniciativas deste género, para conseguir ajudar mais
pessoas. Nós, no FC Vizela, estamos sempre disponíveis para
ajudar e participar”.
Também Zag, outro dos capitães do plantel, considerou que
“as pessoas lá fora queixam-se
muito, muitas vezes por coisas
pequenas, mas aqui temos o
exemplo de como se ultrapassam verdadeiras dificuldades.
Isto é um trabalho solidário muito necessário e que ajuda muitas
pessoas”.
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Fafe já dispõe de um novo skate park
NOVO ESPAÇO desportivo já viu a sua construção finalizada no Parque da Cidade. Investimento resultado de uma procura
que tem vindo a acentuar-se por parte dos mais jovens amantes dos skates.
FAFE

| Redacção |

Está finalizada a construção do
Skate Park no Parque da Cidade
de Fafe. Este investimento resulta de uma procura que tem vindo
a aumentar por parte dos jovens
amantes dos skates e que fez
com que o município liderada
por Raul Cunha decidi-se avançar com a construção de este novo espaço desportivo.
Neste espaço estão instaladas
cinco rampas que permitem a
realização de manobras e exercícios diferentes entre si, através
de curvas, funbox de grinds,
Ppirâmide, inklines e quarter-pipe, entre muitas outras.
O presidente da Câmara Municipal de Fafe, Raul Cunha, refe-
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Fafe já tem um novo skate park, espaço dedicado à prática de skate

§xadrez
Didáxis

João Pedro Afonso convocado
à selecção nacional
O Clube Escolar de Xadrez da Associação Académica Didáxis afirmou-se, ontem, orgulhoso e muito satisfeito pelo
facto de ter sido comunicado que o seu jovem atleta famalicense, João Pedro Afonso, actual vice-campeão nacional sub-14, foi convocado para representar a selecção

Sétima temporada da prova
nacional portuguesa no Campeonato Europeu de Jovens
de Xadrez no escalão Sub-14.
“Após o reconhecimento do município famalicense no
passado mês de Julho pelo percurso de excelência do
atleta João Pedro Afonso na temporada desportiva
2020/2021, esta convocatória acaba por premiar o elevado empenho e dedicação demonstrados pelo jovem atleta”, pode ler-se no comunicado enviado pela direcção do
Clube Escolar de Xadrez da Associação Académica Didáxis
enviado às redacçõe.
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riu, em visita ao espaço, que “este é mais um passo no desenvolvimento desportivo do concelho,
que alarga a diversidade da prática desportiva acessível a todos
os fafenses, com qualidade e segurança”.
“Trata-se, simultaneamente, da
valorização do desporto e do
Parque da Cidade, confirmando
o potencial verde e de bem-estar
daquela zona”, sublinhou ainda
o autarca, numa clara manutenção da aposta que a autarquia
realizou, ao longo dos últimos
anos, na melhoria das condições
para a prática desportiva nos diversos espaços do concelho.
Recorde-se também que no
mesmo local está a ser instalado
também um campo 3x3 de basketart.

Mundial de Rallycross aquece
Montalegre hoje e amanhã
AUTOMOBILISMO
| Redacção |

As máquinas e estrelas do Campeonato do Mundo FIA de Rallycross já estão em Montalegre
para o regresso a Portugal da
mais importante competição internacional da modalidade.
Sétima prova da temporada, o
Cooper Tires World RX of Montalegre será palco de mais uma
emocionante batalha entre os favoritos Timmy Hansen, Johan
Kristoffersson e Kevin Hansen.
O circuito português também vai
coroar o novo Campeão da Europa FIA de RX3.
Apesar das restrições e condicionantes que a organização portuguesa teve de acomodar, devido ao plano de contingência da
FIA ainda em vigor, o Município
de Montalegre e o Clube Automóvel de Vila Real conseguiram
o regresso do popular FIA World
RX a um dos seus palcos mais
emblemáticos: o Circuito Internacional de Montalegre. A pista
portuguesa, cuja tradição nas
corridas de Rallycross remonta
já a 1998, começou a albergar

provas do antigo Campeonato da
Europa FIA em 2007 e, sete anos
depois, foi palco da primeira
prova da história do Campeonato do Mundo FIA de Rallycross,
em 2014. O Mundial manteve-se
em Montalegre durante cinco
edições consecutivas, até 2018,
regressando agora numa conjuntura de transição, quer devido à
pandemia mundial de Covid-19,
quer devido à mudança de tecnologia que acontecerá na categoria-rainha, os Supercars. Esta
será a última oportunidade para
ver em Portugal uma prova do
Mundial com os espetaculares
Supercars de motores de combustão interna, que serão substituídos no World RX por motorizações elétricas a partir de 2022.
A luta pelo título principal está
ao rubro e envolve três pilotos
suecos: Timmy Hansen (Peugeot
208), Johan Kristoffersson (Audi A1) e Kevin Hansen (Peugeot
208). O tricampeão do Mundo,
Kristoffersson, que já venceu em
Montalegre duas vezes, aproximou-se dos irmãos Hansen com
duas vitórias nas duas últimas
provas.
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Primeira parte fulminante chegou
para se construir excelente goleada

SC BRAGA/AAUM conquistou a sua primeira vitória na I Divisão nacional de futsal, ao aplicar uma goleada de 5-1 ao conjunto
do Viseu 2001. Fábio Cecílio, Tiago Brito, Vítor Hugo, Sérgio Costa e Rubén Santos apontaram os tentos bracarenses na 1.ª parte.
SC BRAGA/AAUM 5

FUTSAL

| Fábio Moreira |

O SC Braga/AAUM apagou a
má imagem da primeira jornada
da I Divisão com um goleada ao
Viseu 2001. Os Guerreiros do
Minho venceram os forasteiros
por 5-1, um resultado totalmente
construído no primeiro graças
aos tentos de Fábio Cecílio, Tiago Brito, Vítor Hugo, Sérgio
Costa e Rubén Santos. Digão
apontou o golo de honra da equipa visitante.
Desejosos de colocar o jogo da
1.ª jornada para trás, os pupilos
de Bruno Guimarães entraram
na quadra cheios de raça e rapidamente quebraram a linha defensiva do Viseu 2001, com Tiago Brito a inaugurar o marcador.
Ainda dentro dos primeiros dez
minutos, Rubén Santos viria a
duplicar a vantagem bracarense.
O SC Braga/AAUM parecia
não tirar o pé do acelerador e Fábio Cecílio, no minuto seguinte,
colocou os Guerreiros do Minho

Leandro Costa, Vítor Hugo (GR), Fábio
Cecílio (1), Tiago Brito (1), Allan
Guilherme, Elisandro, Vítor Hugo (1),
Pola, Tiago Correia, Sérgio Costa (1),
Rubén Santos (1) e Bruno Soares.
Treinador: Bruno Guimarães.

VISEU 2001 1
Júlio César e Thiago Soares (GR), Ciro,
Kiko, Lukinhas, Rafa Stocker, Pedro
Peixoto, Mamadú Ture, Digão (1), Pelé,
Daniel Ramos e Alexandre Lopes.
Treinador: Paulo Tavares.
Árbitros: Gustavo Pereira (AF Porto) e
Wilson Soares (AF Aveiro).
Ao intervalo: 5-1.

DR

Pavilhão Desportivo da Universidade
do Minho

tento da partida acabaria por surgir aos 16 minutos do primeiro
tempo, com Vítor Hugo a fazer o
gosto ao pé e a alegria dos adetos bracarenses.

De notar que, no segundo tempo, a vida dos pupilos de Bruno
Guimarães ficou mais complicada, devido à expulsão de Tiago
Brito aos 27 minutos.

SC Braga/AAUM conseguiu somar os seus primeiros pontos na I Divisão de futsal, ao golear o Viseu 2001 por 5-1

a vencer por três golos. Contudo, essa vantagem não durou
muito tempo, graças ao tento de
Digão para o Viseu 2001.
Refrescados de uma pausa téc-

nica pedida por Bruno Guimarães, os bracarenses voltaram a
carregar e Sérgio Costa satisfez
os desejos dos adeptos ao fazer o
quarto tento minhoto. O último

De saída

Gonçalo Neto troca a AJ Viana pela
Juventude Pacense da II Divisão
HÓQUEI EM PATINS
| Fábio Moreira |

Depois de ter iniciado a temporada de 2020/2021 ao serviço do
clube da sua terra natal, o hoquista Gonçalo Neto deixa a Juventude de Viana, rumando à Juventude Pacense da II Divisão
nacional de hóquei em patins.
O jovem de 22 anos natural de
Viana do Castelo não tem sido
uma opção viável para o treinador da Juventude de Viana, André Azevedo, na I Divisão Nacional de hóquei em patins e, por
isso, o hoquista decidiu abandonar o clube de Viana do Castelo

e abraçar um novo projecto nesta fase da sua carreira.
Esta seria a terceira temporada
de Gonçalo Neto ao serviço do
emblema do Alto Minho. O atleta de 22 anos vai agora representar a Juventude Pacense na II Divisão nacional de hóquei em
patins, equipa que soma apenas
um ponto em dois jogos no segundo escalão.
Ao serviço da Juventude de
Viana, o jovem avançado de 22
anos realizou 51 jogos, tendo registado 12 golos com a camisola
da ‘laranja mecânica’ de Viana
do Castelo. Antes de defender as
cores do clube vianense, Gonça-

lo Neto representou a equipa do
Valongo em três ocasiões durante a temporada de 2018/2019. O
hoquista vianense dividiu o seu
período de formação entre a
equipa da ED Viana, o HC Braga e o AD Valongo, equipa pela
qual se conseguiu estrear no patamar de séniores, antes de rumar à Juventude de Viana.
De recordar que a Juventude de
Viana encontra-se neste momento na 10.ª posição do principal
escalão de hóquei em patins português, com seis pontos em cinco jogos. De notar que a Juventude de Viana joga hoje, em
casa, frente à UD Oliveirense.
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REDE DE APOIO AO CONSUMIDOR ENDIVIDADO

FERNANDO VIANA Jurista e Diretor Executivo do Tribunal Arbitral de Consumo

Escreve quem sabe

Conhece a rede de arbitragem de Consumo?

C

omprei uma peça de vestuário,
que vinha com defeito. A loja
não aceita que é um defeito.
Comprei um carro usado. Ao fim de 100
Km avariou. O stande diz que esta avaria
não está coberta pela coberta. Solicitei
um serviço de comunicações eletrónicas
(telefone fixo, televisão por cabo e internet fixa) para a minha habitação, com
uma mensalidade de 29,90€ e uma fidelização de 24 meses. Nos primeiros três
meses de vigência do contrato paguei
sempre mais do que a mensalidade acordada. O que devo fazer? Entreguei uma
encomenda nos correios para ser entregue
em Coimbra. Nunca lá chegou. Os correios recusam assumir o prejuízo relacionado com o extravio. Comprei um aparelho de televisão através de um site de
Internet. O aparelho foi entregue com o
ecrã partido. A empresa diz que fui eu que
partir e recusa-se a assumir a substituição
ou reparação. O fato que usei numa cerimónia e que entreguei para limpeza numa
lavandaria, estragou-se durante a limpeza. Que direitos tenho?
Estas e muitas outras situações consti-

N

o dia 16 de outubro
celebra-se o Dia Mundial da Alimentação,
este dia é comemorado com o
intuito de consciencializar a
opinião pública para questões
globais relacionadas com a alimentação e a nutrição.
Hoje vamos falar sobre algumas regras de alimentação saudável, baseadas na Dieta Mediterrânica a qual, aliada à prática
regular de exercício físico, será
uma das melhores formas de viver mais anos com saúde.
1. Consumo alimentar moderado e cozinha simples, que
tenha na sua base preparados
que protegem os nutrientes, como as sopas, os cozidos, os ensopados e as caldeiradas. A sopa é um método de confeção
simples, que preserva a maior
parte dos nutrientes e hidrata.
2. Elevado consumo de produtos vegetais em detrimento
do consumo de alimentos de
origem animal, nomeadamente
de produtos hortícolas, fruta,

tuem exemplos de conflitos de consumo,
que são todos os problemas resultantes da
compra e venda ou da prestação de serviços efetuada por um consumidor (pessoa
física) junto de um profissional (empresa).
Quando isto acontece e o consumidor

não consegue resolver diretamente o problema com o fornecedor do bem ou o
prestador do serviço pode recorrer aos
Centros de Arbitragem de Conflitos de
Consumo (CACC) para pedir ajuda na resolução do conflito.
Normalmente, é competente o Centro

que atua no local da celebração do contrato de compra e venda ou prestação de serviços.
Estas entidades (que constam do mapa
que publicamos) constituem o serviço público de resolução de conflitos de consumo, designado na lei por Rede de Arbitragem de Consumo. Existe ainda, para a
resolução destes conflitos nas localidades
não abrangidas pelos CACC constantes
do mapa, um Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Con
sumo (CNIACC).
Caso pretenda saber mais sobre este assunto, contacte o CIAB-Tribunal Arbitral
de Consumo em Braga: na R. D. Afonso
Henriques, n.º 1 (Ed. da Junta de Freguesia da Sé) 4700-030 BRAGA * telefone:
253 617 604 * fax: 253 617 605 * correio
eletrónico: geral@ciab.pt ou em Viana do
Castelo: Av. Rocha Páris, n.º 103 (Ed. Villa Rosa) 4900-394 VIANA DO CASTELO * telefone 258 809 335 * fax 258 809
389 * correio eletrónico: ciab.viana@cmviana-castelo.pt, ou ainda diretamente numa das Câmaras Municipais da sua área
de abrangência ou em www.ciab.pt

10 Regras de Ouro para uma Alimentação Saudável
pão de qualidade e cereais pouco refinados, leguminosas secas
e frescas, frutos secos e oleaginosas. Garantir o consumo de
sopa no início das refeições
principais e 2 a 3 peças de fruta
por dia, pode ser o suficiente
para atingir a quantidade recomendada por dia para estes alimentos. Para além da sopa, a
presença de hortícolas no prato
é também desejável.
3. Consumo de produtos vegetais produzidos localmente,
frescos e da época. Devemos
respeitar a sazonalidade, ou seja, preferir alimentos de época.
Um alimento sazonal é um alimento fresco, que se encontra
disponível localmente e em
condições de maturação adequadas para consumo.
4. Consumo de azeite como
principal fonte de gordura. O
azeite é o principal fornecedor
de ácido oleico, o qual ajuda a

RAQUEL OLIVEIRA

Nutricionista do Hospital de Braga

Voz à Saúde
proteger a saúde cardiovascular
e do cérebro.
5. Leite e derivados todos os
dias, mas na dose certa. O leite é um alimento de alto valor
nutricional, com destaque para
o Cálcio, Vitamina B12, Vitamina D e Fósforo. Além disso
fornece ainda proteínas de elevada qualidade. Atualmente podemos optar pelas versões com
baixo teor de gordura, tornando-o ainda um alimento mais

saudável. A dose diária recomendada é de cerca de 500ml
de leite ou derivados (iogurtes,
queijo) por dia.
6. menos sal e mais ervas
aromáticas para temperar. A
Organização Mundial de Saúde
recomenda que o consumo máximo de sal por pessoa não exceda os 5 gramas por dia, no entanto os portugueses consomem, em média, quase o dobro!
O sal aumenta o risco de aparecimento de hipertensão arterial
e doenças cardiovasculares assim como alguns tipos de cancro.
7. Consumo frequente de
pescado e baixo de carnes vermelhas. Os peixes mais gordos
possuem quantidades apreciáveis de gorduras polinsaturadas
que desempenham um papel
importante nos processos inflamatórios e na prevenção da
doença cardiovascular.

8. Consumo baixo a moderado de vinho. O vinho pode ser
consumido, desde que por adultos saudáveis e às refeições
principais, em quantidades baixas a moderadas. Por dia pode
ser consumido um máximo de 2
copos de 200ml para os homens
e 1 copo para as mulheres.
9. Água como principal bebida ao longo do dia. Devemos,
de um modo geral, beber cerca
de um litro e meio de água por
dia (cerca de 8 copos de 200
ml). O consumo deve ser maior
quando se pratica atividade física e em dias de maior calor.
10. Convivialidade à volta
da mesa. Por fim, devemos dedicar algum do nosso tempo a
cozinhar e a partilhar refeições
e as suas histórias com a nossa
família e amigos. A dieta mediterrânica é uma forma de vida,
com a mesa no centro, que respeita o conhecimento culinário
transmitido, o que a natureza dá
e o que cada um tem para dizer
ao outro.
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PEDRO MADEIRA FROUFE Diretor Departamento Ciências Jurídicas-Públicas da Escola

Ideias

de Direito da Universidade do Minho

Uma viagem de comboio à Polónia
(pelos caminhos da União de Direito)

A

integração europeia sempre se fez
com pequenos (ou, por vezes, menos pequenos) tropeções, sobressaltos, aparentes “crises inultrapassáveis”
que acabaram invariavelmente por impulsionar o aprofundamento (ou, momentaneamente, a consolidação) da própria integração. Desde os primórdios (por exemplo,
“crise da cadeira vazia”, em 1966) que a integração vai sendo construída assim, em permanente busca de equilíbrios políticos ou,
como referia Jean Monnet, dando um passo
atrás para (oportunamente) avançar outros
dois para a frente!
O tropeção maior terá sido - excluindo a
questão da pandemia que nos assolou(a) - o
Brexit. O pós-Brexit imediato (a prazo, ainda
muitos engulhos surgirão, seguramente),
acabou por se traduzir num relativo reforço
da união existente entre os 27 Estados membros e não numa desagregação, como muitos
vaticinaram.
Deverá ser, assim, neste contexto históricopolítico de evolução não linear que deveremos perspetivar o recente caso (grave) resultante da tomada de posição do tribunal
constitucional da Polónia. Relembre-se que
aquela jurisdição veio, na sequência de um

O

primeiro e-mail foi enviado no dia 29 de outubro de 1969 por Leonard Kleinrock, investigador da
Universidade da Califórnia. Reza
a lenda que o sistema informático
de que se serviu para o fazer foi
abaixo quando ia a meio da mensagem que estava a escrever e só
chegou ao seu colega Douglas
Engelbart “LO”, os dois caracteres de “LOGIN”.
Apenas no final de 1971, porém, é que o engenheiro informático Ray Tomlinson enviou a primeira mensagem de e-mail
através de uma rede, usando o conhecido sinal “@” para separar
os nomes do utilizador e da máquina. Por curiosidade, o caracol,
para os italianos, o macaco, para
os holandeses, a arroba, para nós,
foi usada pela primeira vez em
1345 por um tal Constantinos
Manasses, cronista do Império
Bizantino, num texto em grego,
onde aparece a substituir o “ ”

pedido efetuado pelo próprio governo polaco, contestar um dos princípios estruturantes
e existenciais do funcionamento da ordem
jurídica europeia e, consequentemente, da
integração: o princípio do primado do Direito Europeu. Sem entrar, agora, em tecnicidades desnecessárias, facilmente o Leitor compreenderá que se o Direito da integração não
for efetivo em todas as suas dimensões, se os
Estados membros puderem, consoante os
respetivos interesses circunstanciais, excetuar a aplicação das regras europeias em favor de regras internas (mesmo constitucionais), então, a uniformidade da aplicação do
Direito europeu é posta em causa e a própria
integração poderá tornar-se inexistente. Haveria uma efetiva “desintegração” (muito
mais do que aquela que resulta de declarações e proclamações políticas nacionais antieuropeias, habitualmente inconsequentes!).
Creio que progressivamente o polémico e
tendencialmente autoritário governo polaco que tem vindo a desafiar, nomeadamente no
que respeita à organização, independência e
controlo do poder judicial, a vigência do Estado de Direito na Polónia - acabará por se
conter. E, sendo assim e sem que, sob o ponto de vista político, ninguém perca irreme-

diavelmente a face, a integração europeia ultrapassará este percalço – de resto, em benefício, desde logo e imediatamente, dos próprios cidadãos polacos que não pretendem
qualquer tipo de afastamento ou risco de
“desintegração” da Polónia.
Entre nós, a atualidade política tem, nestes
últimos dias, sido marcada pelo processo de
elaboração da Lei do Orçamento (para além
de possíveis redefinições, em termos de lideranças, de alguns partidos). Anteontem, a
imprensa deu conta de uma situação que,
embora até então pouco debatida na opinião
pública interessada, fez, no entanto, soar alguns alarmes, algumas inquietações que se
prendem, realmente, com o respeito pela legalidade europeia instituída. Refiro-me à
consagração (proposta) de perdão de parte da
dívida da CP, no montante de 1,8 mil milhões de euros. Um número demasiado grande para passar incólume numa discussão política orçamental. E, naturalmente, tal perdão
projetado (mesmo sabendo-se da situação de
extrema dificuldade financeira da CP), implicaria a certeza, por parte do governo português, de que nenhuma regra ou princípio
do Direito europeu poderia perturbar a intenção de sanear, de resgatar a CP. Não digo que

essa certeza não tenha sido procurada, não
tenho informação sobre tal dossier. De resto,
acho muito estranho, numa lógica de vivência e de debate democráticos que uma decisão política daquele teor não tenha aparentemente merecido atenção, divulgação e
debate públicos prévios à respetiva consagração, em forma de proposta orçamental.
Quanto mais não fosse, o caso TAP e as suas
vicissitudes judiciais (ainda em curso) no
Tribunal do Luxemburgo, a isso obrigaria.
Aquele perdão de dívida, em abstrato, poderá configurar-se com um auxílio público
proibido, subsumível ao artigo 107º do Tratado sobre o Funcionamento da UE. Não sei
se o será, em concreto; não sei, neste momento, que enquadramento poderá merecer,
à luz das exceções a tal proibição - também
elas constantes da mesma regra/princípio do
Tratado.
No entanto, a primeira reação conhecida de
“fonte” governamental, balbuciando qualquer coisa relativa à existência, ou não, da
dívida antes ou depois da CP ter sido concessionada, foi equívoca e indiciadora de que
ninguém teria pensado a sério – ou seja, com
consideração pelo Direito europeu - no assunto. Será?! Diria que seria impossível tal
suceder. Porém, aquele tipo de reação evasiva, inconclusiva e desvalorizadora dos princípios e das obrigações decorrentes da integração, também contribuirá em alguma
medida para que não se leve mesmo a sério a
importância de uma efetiva União de Direito….

Viver sem e-mail: um imperativo existencial?
(alfa) inicial da palavra “ámen”.
A mensagem enviada por Tomlinson há 50 anos dizia: “Enviei
uma série de mensagens de teste
para mim mesmo de uma máquina para outra”.
Atualmente calcula-se que cerca de 3,5 mil milhões de pessoas
têm uma conta de e-mail, metade,
portanto, da população do planeta. Porém, como acontece com
outras ferramentas tecnológicas,
esse utilitário está a perder o seu
caráter de utilidade e a tornar-se
monstruoso, cumprindo o que parece ser uma espécie de lei de
evolução teratológica da tecnologia. Para um número cada vez
maior de pessoas a balança de
vantagens e desvantagens do seu
uso começa a pender para o negativo. Entre os problemas mais conhecidos encontram-se os do
“spam” – que humoristicamente

JOÃO RIBEIRO MENDES

Professor do Departamento de Filosofia
da Universidade do Minho

Escreve quem sabe
alguns consideram ser um acrónimo de “stupid pointless annoying
messages (mensagens estúpidas,
sem propósito e irritantes), do
“phishing”, uma técnica fraudulenta de aquisição ilícita de dados
pessoais, e do espiolhar furtivo
das caixas de correio de funcionários pelos seus empregadores.
Interessa-me aqui, todavia, a
questão da perda de tempo. Como tantas outras pessoas, cada
vez gasto mais tempo diário a ler,
triar, responder a e enviar emails. A abertura matinal do e-

mail está a tornar-se penosa, porque me faz enfrentar uma boa
centena de mensagens ou mais. A
maioria delas é “lixo”. Por vezes,
recebo patéticos e-mails a alertarem-me para o facto de não ter
respondido ao e-mail anterior enviado, imagine-se, uns 10 minutos antes. Abreviando o assunto,
o uso desta ferramenta está a tornar-se insuportável, mais não seja
porque afeta a nossa produtividade.
O agravamento da situação fezme pensar se seria possível simplesmente desistir do seu uso.
Depressa ouvi que já não podemos hoje viver sem ele. Alguns,
porém, mostram-me que talvez
possamos. O romancista britânico Jon McGregor, por exemplo,
fez a experiência de desligar o
seu e-mail durante um ano inteiro
(entre 2012 e 2013). Na peça que

escreveu sobre a mesma no The
Guardian (4.10.2013) afirma que
não somente a sua vida pessoal e
profissional não acabou por causa dessa sua decisão, como até
melhorou significativamente com
a criação de tempo disponível para as coisas que realmente dão
sentido à existência. Um segundo
exemplo encontrei-o em Cal
Newport cuja obra mais recente,
Um mundo sem e-mail, acabou
de ser traduzida para o nosso
idioma. Este professor estadunidense de ciências informáticas
parece ser claramente uma pessoa muito ocupada, de modo que
se ele recomenda que deixarmos
de usar o e-mail nos dá a oportunidade de readquirirmos tranquilidade, criatividade e genuína sociabilidade perdidas, sinto-me
tentado a acreditar. Como espirituosamente sugeriu, se precisarem contactá-lo, enviem-lhe uma
carta ou batam à porta do seu gabinete.
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ID:124391001-1223:

57.000 €

Terreno para construção de moradia individual,
a 10 min. do centro, com bons acessos,
em zona calma e com ótimas vistas.
No coração da freguesia da Morreira.

ID:124391001-899:

97.500€

C.E.: (G) - Loja com 94 m2, em Fraião.
Com garagem individual para 2 carros.
Zona residencial de excelência.
Boa para investimento. C.E: (G).

ID:124391001-1228:

27.500€

C.E.: (C) - Loja para comércio ou serviços
de escritório, no centro da cidade.
No Shopping Santa Cruz, Largo Carlos Amarante.

ID:124391013-168:

128.000€

C.E.: (D) - Apartamento T4, junto à Estação
de Comboios. Entregue totalmente remodelado,
com cozinha e sala "open space", 2 w.c.´s
completos, estores elétricos, varanda, despensa
grande, canalização e parte elétrica renovadas,
garagem fechada, elevador.

ID:124391001-825:

45.000€

Lote na Várzea.
Com 190 m2, para construção
de moradia individual.

ID:124391044-95:

185.000€

C.E.:(C) - Excelente apartamento T3, na Rua José
António Cruz. Cozinha totalmente equipada, sala
com recuperador de calor, ar condicionado e
varanda. Aquecimento central em todas as divisões,
garagem para 2 viaturas, com 45 m2. Prédio
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MARIA BOLACHA

ROBUST.PT

ADMITE TÉCNICO
DE CONSTRUÇÃO

ADMITE (M/F) PARA ENTRADA IMEDIATA

COZINHEIRO | AJUD. COZINHA
EMPREGADO DE MESA
FUNCIONÁRIO DE LIMPEZA

para remodelações de interiores
e capoto. Obras em Braga
Salário: 1.000€/mês + subsídio,
alimentação.

917 147 771

PERMUTA-SE

APARTAMENTO T3

BRAGA - JUNTO À AV.
DA LIBERDADE
Todo restaurado, 120M2
c/garagem ind. fechada, por
MORADIA IND em Braga.

915 820 941

VENDO

RESTAURANTE
PEVIDÉM 3
Nogueiró - Braga

QUINTA DO CONDADO
Lugar dos Esqueiros
em Vila Verde c/95.000m2
4 artigos c/zona
de construção e projecto
aprovado.

960 127 335

ADMITE

COZINHEIRA/O
E AJUDANTE
965 577 825

963 888 340

PROCURA

TROLHAS DE 1ª E SERVENTES

QUARTO

A cavalheiro trabalhador.
Com tratamento de roupa
incluido.
967 725 587

Email:
investimentos.imogold@gmail.com

Contactos
0041 793 211 358 (Mateus)
casadosfrangos@bluewin.ch

-

Formação em comunicação, jornalismo ou similar
Experiência comprovada na área
Capacidade de escrita criativa
Criatividade, rigor e capacidade de interpretar
briefings
- Capacidade de organização de trabalho
e cumprimento de prazos
- Disponibilidade imediata

Se acha que preenche os requisitos,
envie a sua candidatura para:
Resposta a este jornal, ao n.º 450/21

no Edifício da Clínica de São Lázaro.
Central, de fácil acesso e com muita luz.
Valor 350,00 €

Freitas Costa & Filhos S.A.

PRECISA-SE

REQUISITOS

- Produção de conteúdos para diferentes
canais digitais
- Redação de artigos para jornais, revistas e sites
- Criação de conteúdo escrito para redes sociais

Espaço para Consultório/Escritório

936 830 428

Procuro cozinheiro para trabalhar
na Suiça. Excelente ambiente
de trabalho. Condições
vantajosas e acima da média.
ENTRADA IMEDIATA

RESPONSABILIDADES

ARRENDA-SE

SOLTEIRO

61 anos, procuro
Senhora livre para vida
a dois e ser feliz.
Assunto sério.

COZINHEIRO SUIÇA

SENIORES

COMPRO!!!
Tlm. 967 200 625

911 877 800

Instalações Elétricas
Manutenções
Energias Renováveis.
938291548 | 935156106

Sou filho de lavrador

OPERACIONAIS

Ligue para 930430559
ou envie o seu cv para geral@criat.pt

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

(c/roupeiros, suite) 115M2
FERREIROS - URBANIZAÇÃO
EUROPA - habitado.
Venda rápida - Só 89.000 €
Capitais próprios.

PRECISA-SE

ELETRICISTAS
E AJUDANTES

GRUPO DE COMUNICAÇÃO
ESTÁ A RECRUTAR

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO, EM BRAGA

ALUGA-SE

VENDO
APARTAMENTO T3 + 1

TROLHAS DE 1ª 2ª E 3ª
✓ ENCARREGADOS DE
OBRA COM EXPERIENCIA
DE 5 ANOS

✓

253 606 830

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

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

ESCRITÓRIO
CENTRO COMERCIAL RECHICHO
com 75m2, dois wc´s, cond. incluido.

Venda T1 – 67.000,00€
Situado em Maximinos, próximo do Correio do
Minho, com bons acessos.
Arrendado até maio de 2022.
Marque já a sua visita!

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

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
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LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
VW GOLF
VARIANT 1.6
TDI
2010
105CV
266750 KM
8700 €

Toyota
Avensis SD
2.0 D-4D
2015
124 CV
151302 KM
15.400 €
PEUGEOT
3008 CAIXA
AUTOMÁTICA
2009
109 CV
181325 KM
9450€
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.

antenaminho.pt

106.0 FM

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

BRAGA
Tlf. 253 300 500

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

FORD FIESTA HYBRID 125CV
17.980€
7 ANOS DE GARANTIA

12 ???????????
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Curso técnico arrancou em Arcos de Valdevez

ENSINO SUPERIOR chegou oficialmente. Mecânica Automóvel, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, vai formar técnicos,
naquela que é considerada “uma grande vitória para o concelho”.
ARCOS DE VALDEVEZ
| Redacção |

O ensino técnico superior já chegou oficialmente a Arcos de Valdevez, tendo os alunos do novo
Curso Técnico Superior Profissional (CTESP) em Mecânica
Automóvel, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, sido
recebidos no Centro de Exposições.
O curso técnico superior profissional em Mecânica Automóvel, disponibilizado pelo IPVC
através da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão, vai formar
técnicos aptos a conceptualizar,
executar, supervisionar e gerir
operações de processos industriais que prestem serviços na
área da tecnologia mecânica,
eletrónica e automóvel.
Esta é uma grande vitória para

DR

Ensino técnico superior começou a ser leccionado em Arcos de Valdevez

o concelho, que já há muito tempo reclamava a existência de ensino superior em Arcos de Val-

devez e que agora acaba de se
concretizar.
A Câmara Municipal de Arcos

de Valdevez tem reforçado a sua
parceria com o Instituto Politécnico de Viana do Castelo nesse

sentido, tendo como objetivos
últimos, o de contribuir para
uma maior formação das pessoas e para uma maior proximidade deste nível de ensino técnico superior no concelho.
A obtenção de competências
técnicas e profissionais é fundamental para aceder a empregos
mais qualificados, com maior
rendimento, o que contribui para
a fixação e atração de pessoas
para Arcos de Valdevez.
O Município arcuense tem
apoiado a qualificação profissional, capacitando as pessoas para
melhor enfrentarem os desafios
do mercado de trabalho.
A capacitação das pessoas é
fundamental para o desenvolvimento do concelho e a formação
de técnicos superiores no nosso
concelho é um salto qualitativo
na formação dos arcuenses.
Publicidade

ESTÃO A RECRUTAR

ESTÃO A RECRUTAR

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO
DO NÍVEL I (M/F)

ELETRICISTA AUTOMÓVEL (M/F)

FUNÇÃO:

FUNÇÃO:

Abastecimento e Parqueamento dos autocarros
(Gás, Diesel, Eletricidade);
Outras atividades inerentes à Manutenção de Nível I
das viaturas.

Executar o diagnóstico, reparação e verificação dos sistemas elétricos e
eletrónicos que equipam os veículos pesados de passageiros.

PERFIL DO CANDIDATO:
• Carta de Condução Cat. D;
• Proficiente na condução de viaturas pesadas;
• Disponibilidade para trabalhar em horário noturno
com folgas rotativas.

PERFIL DO CANDIDATO:
- Escolaridade 12º ano completo (preferencial);
- Formação profissional na área da eletricidade/eletrónica Automóvel
(preferencial);
- Experiência como Eletricista Automóvel (mínimo de 3 anos);

CANDIDATURAS:

CANDIDATURAS:

Veja o anúncio completo, no site institucional dos TUB,
na Área Recrutamento e CANDIDATE-SE!
Prazo de inscrições até dia 24 Outubro 2021.

Veja o anúncio completo, no site institucional dos TUB,
na Área Recrutamento e CANDIDATE-SE!
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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

23:49 Depois, Vai-se a Ver e Nada
00:12 Inês da Minha Alma
01:32 Os Grandes Predadores
dos Mares
02:26 Unidos ao Clube
02:53 Televendas
05:38 Tempo Fatal
06:40 Programação infantil
07:50 Radar Xs
08:00 Bom Dia Portugal
Fim de Semana
09:57 Destino Animal
10:54 Aqui Portugal
12:59 Jornal da Tarde
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Aqui Portugal
19:06 O Preço Certo
19:59 Telejornal
21:01 Doce
21:58 Joker

00:10
00:42
01:30
02:35
05:44
06:32
07:00
07:57
08:05
16:54
17:27
17:58

00:40 Bom Sucesso
00:25 Tempo de Amar
01:00 Quem Quer Namorar com
o Agricultor? - Tudo Por Tudo
02:00 Investigação Criminal:
Los Angeles
02:50 Linha Aberta
03:55 Televendas
06:00 Etnias
06:45 Programação infantil
09:00 Estamos em Casa
12:00 Nosso Mundo
12:45 É Bom Faze...
13:00 Primeiro Jornal
14:15 Alta Definição
15:00 E-Especial
15:45 Alô Marco Paulo
20:00 Jornal da Noite
21:45 Terra Nossa

19:53
20:23
20:51
21:01
21:30
23:01

Cão
Linhas Sombrias
Sociedade Civil
Euronews
Água de Mar
Repórter África
Euronews
Ioga para Crianças
Programação infantil
Biosfera
Faça Chuva Faça Sol
Basquetebol 2021/2022
Académica X Sporting
Eurodeputados
Biosfera - Porto Santo ...
Modalisboa and Now What?
Mesmo Antes de Cristo
Jornal 2
Alceste: Tragédia-Ópera
em Três Atos

TVI
00:06
02:18
02:59
03:56
04:15
05:45
06:00
08:15
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
19:30
20:00
22:00

Big Brother - Extra
Os Heróis
Doce Tentação
Fascínios
Tv Shop
Os Batanetes
Programação infantil
Diário da Manhã
Fim De Semana
Vida Animal
Inspetor Max
Querido, Mudei A Casa!
Vivavida
Jornal da Uma
Conta-Me
Em Família
Jornal das 8
Taça De Portugal 2021-22
Trofense X Benfica
Festa É Festa

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
MARQUES REGO T. 253 993 124

CABECEIRAS DE BASTO
MOUTINHO T. 253 662 247

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

6

Praça do Comércio, 47

Largo da Boavista

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
AVENIDA T. 253 826 990

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
SÃO MIGUEL T. 253 481 429

PONTE DA BARCA
POPULAR T. 258 452 118

1

Rua José Falcão ,53

Rua Dr. Abílio Torres, 442

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216

FAFE
FERNANDES CASTRO T. 253 599 273

ARCOS DE VALDEVEZ
FÁTIMA T. 258 514 104

R. Conselheiro São Januário 95

R. Gen. Humberto Delgado ,107

Praça Dom Manuel I, 75

OLIVEIRA T. 253 695 151

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CAMEIRA T. 252 323 819

CAMINHA
MODERNA T. 258 950 500

Av. Alcaides de Faria, 293

R. Frei José Vilaça 101

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

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

VILA VERDE
MISERICÓRDIA T. 253 311 172

Praça Dona Maria II, 1096

R. 31 de Janeiro n.º 30

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CENTRAL T. 252 323 214

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

Praça Dona Maria II, 1406

Praça da República, 92

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
CODEÇO SUCR T. 251565821

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Urbanização Quinta das Andorinhas, Lj 9

Rua António José Pereira 66

PONTE DE LIMA
S. JOÃO T. 258 941 197
Largo de São João 4-8

VIANA CASTELO
MODERNA T. 258 809 000
R. do Aveiro, 203-205

6
3

7

8

4

3

1

4

3

2

2

8

4

9

6

9

1

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100
Rua do Jardim

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291
Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Praça da República, 11
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.
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MENINA SÓ

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

925 751 527

Novidade
Lorena

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

Publicidade 31

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

Terça 12/10/21

911 161 354

ASAR OU NAMORAR?
QUER CCASAR

Sorteio 82/2021

ww.amorenostrum.com
www.amorenostrum.com

SDE 2003
DESDE
ATIVIDADE DE
IGINAL , EM ATIVIDADE
A ORIGINAL,

AÍS
ODO O PPAÍS
GÊNCIAS EM TTODO
M 7 AAGÊNCIAS
COM

2766 004
253 27

ARO
LISBOAA • FFARO
PORTOO • VISEU • COIMBRA • LEIRIA • LISBO
GA • PORT
BRAGA
BRA

Ratchford

ABIGAIL
Colocada
estratégicamente
sob o lustre, Abigail
Ratchford mostra a
pose de ‘Rainha das
Curvas’ e os seus
seguidores fazem
a vénia a tamanha
beleza.

Sorteio 41/2021

52 246
2.º Prémio 43 762
3.º Prémio 51 887

Trintona linda morena, faço
de tudo um pouco, bom
corpo, tenho uma boca macia
e quente, oral divinal.
Liga-me, 15 beijinhos

964 131 762

Segunda 11/10/21

1.º Prémio

PORTUGUESA

19 anos corpo
de serreia rosto
de boneca cintura fina
bumbum empinado
confira.

JOGOS

6 13 22 45 49
*10 *11
Quarta 13/10/21

Sorteio 82/2021

20 26 34 36 42
+7
Quinta 14/10/21

Sorteio 41/2021

00 046
976
3.º Prémio 61 264
4.º Prémio 80 301
Terminação 6
Série sorteada 5.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 46

Sexta 15/10/21

Sorteio 83/2021

21 26 31 34 49
*2 *5

Sorteio 42/2021

XXX 39267
Sábado 09/10/21

Sorteio 81/2021

7 9 23 29 42
+12

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: 2 de Ouros, que
significa Dificuldade, Indolência.
Amor: Tendência para problemas
com a pessoa amada. Seja mais
paciente.
Saúde: Sentirá mais dificuldade em
acordar. Fruto do cansaço. Procure
deitar-se cedo.
Dinheiro: Concentre-se no trabalho.
Evite cometer erros por falta de
atenção.
Números da Sorte:
5, 12, 19, 32, 36, 41
Touro
Carta do Dia: Valete de Ouros, que
significa Reflexão, Novidades.
Amor: Aproveite o tempo livre para
estar com as pessoas que são lhe
mais queridas.
Saúde: Dê passeios. O ar puro vai
fazer-lhe bem.
Dinheiro: É conveniente que reflita
antes de tomar uma decisão.
Números da Sorte:
11, 16, 31, 33, 42, 48
Gémeos
Carta do Dia: Ás de Paus, que
significa Energia, Iniciativa.
Amor: Poderá terminar um amor que
só causa sofrimento e dor. Renove a
sua vida.
Saúde: Faça uma dieta cuidada. Não
abuse da sorte.
Dinheiro: Possibilidade de abraçar
novos projetos. Terá espírito de
iniciativa.
Números da Sorte:
3, 14, 17, 19, 35, 38
Caranguejo
Carta do Dia: O Diabo, que significa
Energias Negativas.
Amor: Possíveis acontecimentos
inesperados. Fique atenta e protejase.
Saúde: Pode sentir-se mais fraca.
Coma de duas em duas horas.
Dinheiro: Fase propensa a energias
negativas. Evite gastar muito
dinheiro.
Números da Sorte:
5, 11, 16, 35, 38, 49
Leão
Carta do Dia: O Louco, que significa
Excentricidade.
Amor: Diga à pessoa que tem ao
lado o quanto é importante para si.
Abra o coração.
Saúde: Pode andar mais nervosa.
Diminua a quantidade de café.
Dinheiro: Terá novas ideias. Planeie
um projeto que mude o rumo da sua
vida. Caminhe ao encontro do que
mais deseja.
Números da Sorte:
9, 12, 15, 23, 37, 38
Virgem
Carta do Dia: O Eremita, que
significa Procura, Solidão.
Amor: É provável que se desentenda
com alguém especial. Assuma as
suas culpas. Não queira ficar
sozinha.
Saúde: Se anda com dificuldade em
dormir, evite ingerir cafeína após as
18 horas.
Dinheiro: Se deseja melhorar a sua
situação financeira, comece já a
procurar um novo trabalho ou
negócio.
Números da Sorte:
2, 9, 13, 27, 33, 42

Balança
Carta do Dia: 9 de Paus, que
significa Força na Adversidade.
Amor: A sua relação poderá ser
posta à prova. Terá força para dar a
volta à situação e reencontrar a paz.
Saúde: Tenha mais cuidado com a
coluna. Evite carregar pesos.
Dinheiro: Controle as compras por
impulso. Os tempos são de
poupança.
Números da sorte:
6, 12, 19, 21, 28, 37
Escorpião
Carta do Dia: 4 de Copas, que
significa Desgosto.
Amor: Seja mais tolerante e
compreensiva com o seu par. Evite
um desgosto de amor.
Saúde: Pode sentir-se mais
deprimida. Torne os dias mais
alegres ouvindo música.
Dinheiro: Boa altura para repensar a
sua vida financeira. Se anda a gastar
demais feche os cordões à bolsa.
Números da Sorte:
10, 13, 17, 29, 31, 37
Sagitário
Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Um familiar pode precisar de
apoio. Dê-lhe o seu ombro amigo.
Saúde: Sentirá necessidade de
reforçar as energias. Tome
vitaminas.
Dinheiro: Cuidado com novos
investimentos. Aconselhe-se com
um amigo de confiança.
Números da Sorte:
2, 17, 26, 34, 45, 47
Capricórnio
Carta do Dia: Rainha de Espadas,
que significa Melancolia, Separação.
Amor: Aceite pontos de vista
diferentes. Procure ser mais
compreensiva e afaste uma possível
separação.
Saúde: Pode ter dores nas
articulações. Beba chá de cavalinha.
Dinheiro: Possíveis gastos extra.
Previna-se.
Números da Sorte:
2, 8, 13, 24, 37, 41
Aquário
Carta do Dia: Valete de Espadas, que
significa Vigilante e Atento.
Amor: Dê mais atenção ao seu par.
Pode precisar de carinho extra.
Saúde: Poderá sofrer de dores de
cabeça. Tome chá de camomila.
Dinheiro: Momento tranquilo.
Conseguirá trabalhar mais e melhor.
Números da Sorte:
9, 17, 35, 39, 41, 43
Peixes
Carta do Dia: A Torre, que significa
Convicções Erradas, Colapso. Amor:
Estime o seu par. Evite uma rutura.
Diga-lhe palavras bonitas e tudo
correrá pelo melhor.
Saúde: Pode ter falta de vitaminas.
Coma mais fruta.
Dinheiro: Cuidado com as
distrações.
O seu trabalho pode sofrer com elas.
Números da Sorte:
7, 12, 16, 34, 39, 41

Publicidade

C
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Braga

PSP deteve suspeito
de roubo a jovem

A PSP deteve um homem de 44
anos que roubou um jovem de 22
anos, em Braga, com recurso a arma
branca, anunciou hoje aquela força.
O suspeito pôs-se em fuga mas
acabou por ser “apanhado” pela
PSP ainda na posse dos artigos
roubados.

SÁBADO, 16 OUTUBRO 2021
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Nuno Casais, de Fão

Vila Nova de Cerveira

Músico minhoto venceu concurso
promovido pelos Imagine Dragons

Independentes deixam carteira
de projectos ao novo executivo

Braga

PSP deteve dois
homens por agressão
e coação a polícia
A PSP anunciou a detenção, em Braga, de dois homens por agressão e
coação a agente da autoridade.
Os detidos, de 42 e 36 anos, foram
notificados para comparecerem no
Tribunal Judicial da Comarca de Braga.

Valença

Detido por tráfico
de estupefacientes

O Comando Territorial de Viana do
Castelo, através do Núcleo de Investigação Criminal de Valença, deteve
um homem de 24 anos por tráfico
de estupefacientes, no concelho de
Valença. No âmbito de um processo
por tráfico de estupefacientes que
decorre há cerca de um mês, os militares da Guarda deram cumprimento a dois mandados de busca,
uma domiciliária e uma em veiculo,
culminando na apreensão de diverso material e equipamento, nomeadamente: 171 doses de liamba;
Uma estufa; Um telemóvel; Diversos
produtos relacionados com o cultivo
de plantas de canábis.

Fernando Nogueira entrega ao novo executivo socialista mais de 30 projectos na ordem dos
9ME, com um financiamento Feder de 6.5ME, além de uma redução da dívida municipal superior a 50%, passando de cerca de 8ME de dívida em 2013 para cerca de 3.9ME à data de
30 de junho de 2021.
O presidente da Câmara Municipal cessante, Fernando Nogueira, explica que “actualmente,
é imperioso para qualquer autarquia ter, de antemão, uma vasta carteira de projectos, de
forma a agilizar todo o processo de submissão de candidatura, aproveitando no imediato a
oportunidade para captar financiamentos europeus, e não perder tempo importante na
elaboração em cima da hora”. E acrescenta: “O que fizemos foi programar sustentadamente
o desenvolvimento futuro do concelho nas várias áreas de actuação. Obviamente, é legítimo o novo executivo fazer a sua ponderação, e atuar mediante as suas opções”.
Distribuídos pelas áreas da educação, cultura, economia, eficiência energética e reabilitação
de edifícios, os projetos mais visíveis são: a Adaptação do Antigo Edifício dos Bombeiros para Edifício de Cultura e Inovação, com instalação da Biblioteca Municipal, SMIS e Segurança
Social; a Requalificação da Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira - 2.ª Fase,
com a construção de um centro de recursos (biblioteca e auditório); o Parque Empresarial
de Cerveira - Pólo V, com a construção de 12 lotes em Sapardos; a Reabilitação do Auditório
Municipal; a Valorização da Incubadora de Indústrias Criativas de Vila Nova de Cerveira - Casa do Empreendedorismo, através da Requalificação da "Casa Vermelha"; a Requalificação
dos edifícios da antiga escola primária, antigo jardim de infância e junta de freguesia de
Mentrestido; a Promoção da Sustentabilidade Energética com Intervenções em Infraestruturas Públicas da Administração Local, em Sistemas de Iluminação Decorativa e Pública, nomeadamente a instalação de 2083 luminárias LED; entre outros. Relativamente à dívida
municipal, ao longo dos dois mandatos, a actuação do actual executivo liderado por Fernando Nogueira primou por uma gestão rigorosa em prol de uma consolidação do equilibro
económico-financeiro da autarquia, sem descurar investimentos importantes e com impacto no bem-estar e melhoria de qualidade de vidas dos cerveirenses.

Publicidade

O músico português Nuno Casais é o grande vencedor de um concurso promovido pela banda norte-americana Imagine Dragons,
que consistia na apresentação de uma nova versão do tema ‘Wrecked’, incluído no álbum mais recente do grupo. O nome do vencedor
da competição, cujo prémio principal são 50 mil dólares (cerca de 43
mil euros), foi escolhido através de uma votação que decorreu ‘online’ e anunciado esta semana no site oficial da banda. Numa publicação na rede social Facebook, Nuno Casais, de Fão, vila do concelho
de Esposende, faz uma série de agradecimentos, nomeadamente à
filha, Íris, que lhe “mostrou todas as músicas dos Imagine Dragons”.
“Não estaria aqui sem ela”, lê-se na publicação. A versão que Nuno
Casais fez de ‘Wrecked’ foi escolhida, entre mais de 120, da autoria
de pessoas de vários cantos do mundo. Além do grande vencedor,
são ainda atribuídos um segundo e terceiro lugar, com prémios de
10 mil (cerca de 8,6 mil euros) e cinco mil dólares (cerca de 4,3 mil
euros), respetivamente, escolhidos pelos elementos dos Imagine
Dragons. A banda inicia em fevereiro, nos Estados Unidos, a digressão mundial de apresentação de ‘Mercury Act1’, álbum editado em
setembro e que inclui o tema ‘Wrecked’.
Publicidade

