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Braga Noivos

Braga

Braga Noivos assinala no fim-de-semana
regresso em força dos casamentos
ALTICE FORUM BRAGA acolhe este fim-de-semana mais uma edição da Braga Noivos. Certame dedicado a produtos e serviços
do casamento acontece num momento de retoma do sector.

DR

Braga Noivos mantém-se como referência no sector dos casamentos

ECONOMIA
| José Paulo Silva |

Cento e trinta empresas participam na edição deste ano da Braga Noivos, certame que decorre
entre hoje e domingo, no Altice
Forum Braga, com a expectativa
da visita de cerca de 10 mil pessoas.
Depois de um período particularmente difícil para o sector dos
casamentos, por força dos constrangimentos impostos pela pandemia de covid 19, a Braga Noi-

vos realiza-se num momento em
que se perspectiva para 2022
“um ano extraordinário”.
Jorge Ferreira, da empresa
BestEvents, promotora da Braga
Noivos, adiantou ontem, que a
auscultação aos empresários que
participam no certame permite
antever que “2022 seja um ano
extraordinário no que respeita ao
número de casamentos”.
Muitas empresas que este fim
de semana estão no pavilhão do
Altice Forum Braga “estão com
a agenda cheia” para o próximo

ano e antevêem 2023 como período também de recuperação de
uma actividade das mais afectadas pela pandemia que implicou
uma redução drástica do número
de matrimónios.
Aquele que é apresentado como o maior e mais completo certame em Portugal dedicado aos
casamentos segue o figurino das
edições anteriores, embora com
algumas novidades, nomeadamente um desfile de abertura,
hoje, às 21.45 horas, a cargo de
Verónica Teixeira, que apresenta

uma nova colecção de toucados,
acessórios e boquets para noivas.
No dia inaugural da Braga Noivos, a organização entrega galardões de reconhecimento às
empresas que completam cinco,
dez e 15 anos de participações
no certame.
Do programa da Braga Noivos
destaca-se também, no sábado,
dia 23 de Outubro, a partir das
2130 horas, o ‘Weeding Music
Festival’, primeira edição de um
momento focado exclusivamen-

te na apresentação de música para casamentos, coreografado
com um desfile da criadora Verónica Cristóvão.
Tal como na edição de 2020, a
Braga Noivos proporciona a
quem está a planear a sua cerimónia de casamento o ‘Meet&Chat’, espaço que permite criar
uma agenda personalizada de
reuniões com fornecedores de
produtos e serviços, num espaço
exclusivo, onde poderão conversar de forma mais tranquila e
reservada.
Publicidade
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Braga Noivos

Oito desfiles apresentam novas
colecções e ‘Vista-se de Noiva Outra Vez’
MODA ocupa espaço relevante na Braga Noivos. Certame conta este ano com oito desfiles com novas colecções e recupera
a iniciativa ‘Vista-se de Noiva Outra Vez’.
ECONOMIA
| José Paulo Silva |

Ao longo de três dias, a Braga
Noivos apresenta a estes praticamente tudo o que procuram para
a cerimónia de casamento, dos
convites à lua de mel, do vestido
de noiva ao fato do noivo, passando pelos penteados, alianças
e anéis de noivado, animação,
fotografia e vídeo, flores, quintas e outros espaços para o copo
de água.
Os desfiles de moda matrimonial são uma das marcas do certame, sendo a edição deste ano
pontuada, para além do desfile
de abertura (ver página 2), com
mais oito passagens de vestuário
cerimonial nas tardes de sábado
e domingo, a cargo de empresas
de moda presentes no Altice Forum Braga
Assim, amanhã, entre as 15.45
horas e as 18.15 horas, desfilam
pela passarele da Braga Noivos
propostas de Tervel/Marta Serrão, Amour Glamour, Grupo
Noiva e Felicidade Noivas.
No domingo, no mesmo horário, são apresentadas as colecções de Marilene Noivas, Grupo
Noiva, Amour Glamour e Tervel/Marta Serrão.
A organização da Braga Noivos recuperou este ano a iniciativa ‘Vista-se de Noiva Outra
Vez’, que acontece às 19 horas
de domingo, na qual 10 casais
que contrariam matrimónio recentemente voltam a envergar

DR

Moda nupcial dá colorido à Braga Noivos

vestidos e fatos de casamento
para desfilar no recinto do certame. Jorge Ferreira, da BestEvents, salientou ontem, na apresentação do programa da Braga
Novos, que o desfile ‘Vista-se de
Noiva Outra Vez’ será este ano
coreografado.
A organização considera este
desfile “uma das imagens de
marca do evento”, com o casal
vencedor a ganhar um fim-de-semana num hotel de cinco estrelas. Para os restantes há sessões de massagem. Os prémios
são oferecidos por patrocinadores da Braga Noivos.

DR

‘Vista-se de Noiva Outra Vez’ encerra programa no domingo
Publicidade
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Braga Noivos
+ programa
Hoje
18h30 – abertura
20h00 – cocktail boasvindas
21h30 – entrega
de galardões Clube Best
21h45 – desﬁle Blossom
Effect by Verónica
Teixeira
23h00 – encerramento

Organização da Braga Noivos
mantém prémios aos visitantes
APP BRAGA NOIVOS facilita visita ao certame. A organização da Braga Noivos assegura prémios
aos visitantes, obrigados a apresentação de certificado ou teste à Covid-19.

Sábado
15h00 – abertura
15h45-desﬁle Tervel
/Marta Serrão
16h30 – desﬁle Amour
Glamour
17h15 – desﬁle Grupo
Noiva
18h15 –desﬁle
Felicidade Noivas
21h30 – Wedding Music
Festival com desﬁle
Verónica Cristóvão
23h30 – encerramento
Domingo
15h00 – abertura
15h45 –desﬁle Marilene
Noivas
16h30 – desﬁle Grupo
Noiva
17h15 – desﬁle Amour
Glamour
18h15 – desﬁle Tervel
/Marta Serrão
19h00 – ‘Vista-se de
Noiva Outra Vez
Sorteios
20h00 – encerramento

DR

Altice Forum Braga recebe Braga Noivos até domingo

ECONOMIA
| José Paulo Silva |

Este ano, a Braga Noivos e a revista ‘I Love Brides’, patrocinadora do evento, vão sortear um
vestido de noiva personalizado,
no valor de 1 500 euros, de entre
os casais que visitem o certame.
Para se candidatarem, os noivos
terão de passar pelo Altice Forum Braga e fazer o registo no
sorteio através de um QRCode.
Outros dos prémios a sortear

pela organização da Braga Noivos é um par de alianças, avaliado em 400 euros, oferecido pela
Ourivesaria Tavares.
Este prémio é sorteado entre os
noivos que, ao longo do ano, se
candidataram através do site do
evento.
Os dois vencedores serão conhecidos no próximo domingo,
no encerramento da Braga Noivos.
Esta edição do certame de produtos e serviços para o casamento conta com a aplicação APP

Braga Noivos, a qual os interessados podem descarregar à chegada ao recinto do Altice Forum
Braga, encontrando assim todas
as informações úteis que lhes facilitem a visita ao certame, nomeadamente as relativas aos expositores presentes.
A APP BragaNoivos permite a
aquisição do bilhete de acesso
ao certame, no valor de cinco
euros, bem como receber notificações sobre os desfiles de moda
agendados.
Para o acesso ao recinto da

Braga Noivos é obrigatória a
apresentação de certificado digital Covid-19 ou de realização de
teste, bem como o uso de máscara cirúrgica.
Os organizadores explicaram
ontem que a obrigatoriedade de
certificado ou teste Covid-19 visa evitar os constrangimentos do
controle de lotação do pavilhão
do Altice Forum Braga acima
das mil presenças.
A BestEvents disponibilizará
testes rápidos a quem deles necessitar.
Publicidade
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Sector dos casamentos ajusta-se depois
da paragem provocada pela pandemia
NÚMERO de casamentos registou este ano um aumento face a 2020, mas o crescimento do sector será mais evidentes em 2022 e
2023. Empresários do sector confiam numa retoma acentuada.
ECONOMIA
| José Paulo Silva |

Apesar do número “extraordinário” de cerimónias realizadas no
último Verão, nomeadamente no
mês de Agosto, o número de casamentos deverá ser este ano
ainda inferior ao de 2019, antevendo os operadores do sector
que a retoma significativa esperada para 2022 tenha continuidade em 2023.
Enquanto organizadora de feiras de noivos em Braga, Viseu,
Porto, Vigo e Madrid, a empresa
bracarense BestEvents conhece
de perto as dinâmicas do mercado de casamentos.
Jorge Ferreira e Jorge Barros
Ferreira, sócios da empresa,
adiantam que “o mundo dos casamentos” movimentaria, em
Portugal, num cenário pré-pandémico, à volta de quatro mil
milhões de euros.
Os dois empresários estimam
em mais de 30 mil euros o custo
médio de uma boda em Portugal,
considerando cerca de 120 convidados.
Com dados muito animadores
sobre a evolução do sector em
2022 e 2023, estes empresários
avisam que é preciso esperar por
eventuais alterações de comportamentos sociais face ao casamento, passada a pandemia.
Nesta altura vive-se ainda um
clima de alguma euforia, depois
da esmagadora maioria dos casamentos que foram cancelados

DR

Jorge Barros Ferreira e Jorge Ferreira vêem recuperação do sector dos casamentos para lá de 2022

com os confinamentos.
Um dos problemas que o sector
atravessa, concretamente ao nível do serviço de copo de água, é
a carência de mão-de-obra.
As quintas e outros espaços recorriam em grande escala a
mão-de-obra ocasional, a qual é
agora difícil de recuperar.
No entanto, os sócios da BestEvents sinalizam o surgimento
de novos negócios no sector dos
casamentos, considerando que o

momento actual é propício para
quem quiser investir nesta área.
Sobre mais uma edição da Braga Noivos que hoje arranca, Jorge Ferreira e Jorge Barros Ferreira garantem que o evento
mantém uma posição de liderança em Portugal, atraindo maioritariamente visitantes do concelho e distrito de Braga, mas com
registo de noivos do Grande
Porto e outras localidades, bem
como da vizinha Galiza.

§nota
Pandemia provocou quebra recorde de casamentos
Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2020 realizaram-se
em Portugal 18 902 casamentos, o valor mais baixo dos últimos 134 anos.
Aquele número é inferior em 43,1% relativamente aos matrimónios oficializados no ano de 2019, que ascenderam a 33 272.
A quebra acentuada de casamentos registada o ano passado deve ser entendida à luz das restrições sanitárias e de contacto social impostas aos cidadãos nos períodos mais críticos da pandemia.
Publicidade
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“Por Braga conquistámos o Imperador”
FUNDAÇÃO BÜHLER-BROCKHAUS doou cerca de 300 obras da antiguidade clássica ao Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa.
Casal alemão, residente em Portugal, encontrou em Braga o espaço ideal e com todas as condições para exibir a sua colecção.
CULTURA

+ mais

| Carlos Costinha Sousa |

“O Imperador foi conquistado
por nós. Por Braga”. Frase simples, mas carregada de simbolismo e que demonstra de forma
bem clara a paixão que o casal
Marion e Hans-Peter Bühler-Brockhaus construíram pela augusta cidade de Braga, que agora
acolhe a sua magnânima colecção de obras da antiguidade
clássica.
A arqueologia sempre atraiu o
casal alemão que iniciou a sua
colecção própria em 1959, quando se conheceu em Estugarda.
Daí para a frente, uma vida dedicada à arte, à cultura, à protecção daquilo que é o passado. E
uma vida dedicada à generosidade e à vontade de transmitir aos
outros os seus conhecimentos e
permitir-lhes que possam ter vislumbres de como são as nossas
verdadeiras origens.
O Museu D. Diogo de Sousa
acolhe agora esta exposição oferecida pelos Bühler-Brockhaus,
mas a generosidade dos alemães
não se ficou por aqui, já que o
casal financiou também, com
cerca de 420 mil euros, as obras
de requalificação de um novo
espaço expositivo totalmente dedicado à colecção, mas também
obras de requalificação do imóvel, nomeadamente no que concerne à pintura e limpeza de todo o exterior, melhoria da
acessibilidade, segurança e iluminação.
Ontem, num repleto auditório
deste agora mais ‘recheado’ museu, estiveram presentes vários

DR

Da colecção faz parte um
vasto leque de objectivos
de diversas proveniências
e cronologias, na sua
maioria do mundo egípcio,
grgo, etrusco e romano.
Entre as obras encontram-se esculturas de mármore, mosaicos romanos, vasos cerâmicos gregos e
etruscos, unguentários
romanos em vidro, utensílios e adornos em bronze
e metais nobres, destacando-se ainda as esculturas
romanas em mármore da
cabeça de Trajano e um busto do imperador Augusto.

Plateia agradeceu de pé o carinho demonstrado pelo casal Marion e Hans-Peter Bühler-Brockhaus

DR

Imponente, o busto do imperador Augusto é a peça central da exposição

bracarenses que quiseram ver
pela primeira vez as belíssimas
obras agora disponibilizadas.
Entre os presentes na inauguração da obra estiveram a directora do Museu D. Diogo de Sousa,
Isabel Silva, o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, Laura Castro, Directora
Regional de Cultura Norte, e da
Secretária de Estado Adjunta e
do Património Cultural, Ângela
Ferreira, para além de outras autoridades civis e autarcas.
O sentimento era unânime entre todos os presentes: agradecimento. Todos se mostraram muito satisfeitos por Braga poder
acolher esta colecção e, acima

de tudo, agradecidos por esta
grandiosa doação que Marion e
Hans-Peter Bühler Brockhaus
decidiram fazer à cidade.
Marion, no seu discurso, para
além de frisar que o imperador
Augusto foi conquistado, confessou que o principal motivo
que levou o casal a tomar a opção pelo Museu D. Diogo de
Sousa para acolher esta sua colecção se prendeu com o facto
de se tratar de um museus centenário, que abrange os períodos
desde o Paleolítico até à Idade
Média, com especial relevo para
o espólio proveniente da cidade
romana da Bracara Augusta,
fundada pelo imperador Augusto.
Publicidade
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Um edifício histórico, renovado
e completamente equipado
para eventos, congressos,
banquetes, grandes encontros
fazem da Colunata Eventos,
um espaço único na Região.
Com uma deslumbrante vista
sobre a cidade de Braga, situa-se
mesmo junto aos Hotéis num
espaço reservado. Um local
de charme e com escala para
grandes iniciativas.
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Colégio Alfacoop implementa
projecto Educação 5.0 no 1.º Ciclo
COOPERATIVA de ensino de Ruílhe decidiu investir na inovação do seu projecto educativo com recurso
a ferramentas digitais.
EDUCAÇÃO
| José Paulo Silva |

O Colégio Alfacoop investiu
cerca de 200 mil euros no Educação 5.0, projecto educativo
que abrange este ano lectivo
duas centenas de alunos do 1.º
Ciclo do Ensino Básico.
Assente em cinco conceitos
chave: tecnologia, espaço, pedagogia, emoção e envolvimento,
Educação 5.0 foi ontem apresentado por Sérgio Lino, presidente
do conselho de administração da
cooperativa Alfacoop, em Ruílhe, como “um projecto pioneiro” que, através de equipamentos digitais, nomeadamente um
tablet disponibilizado a cada um
dos alunos, pretende “reinventar” o ensino/aprendizagem neste estabelecimento de ensino
através de um processo de transformação pedagógica.
Marco Bento, investigador em
Tecnologia Educativa no Centro

DR

Educação 5.0 pretende criar a sala de aula onde quisermos

de Investigação em Educação da
Universidade do Minho, convidado para conceber a arquitectura do Educação 5.0, explicou,
em conferência de imprensa, que
o mesmo permite criar a sala de
aula “onde quisermos”, em ambiente exterior ou virtual, beneficiando do regime de flexibilidade curricular e da conexão
com os encarregados de educação .
“Trata-se de um projecto de integração digital, não de digitalização da escola”, explicou aquele investigador, adiantando que a
implementação do Educação 5.0
beneficia de uma “liderança com
uma visão da Escola daqui a alguns anos, com pensamento estratégico, já que a Educação é
feita a longo prazo”.
O projecto Educação 5.0 não
vem substituir o livro e a caneta
por meios digitais, antes visa
que estes promovam a “conexão
digital” entre educadores e educandos, com reflexos positivos
no envolvimento destes no processo de aprendizagem.
Sérgio Lino esclareceu que,
Educação 5.0 pretende “construir um modelo de educação
atendendo aos currículos já existentes, criando o nosso próprio
aluno”, proporcionando-lhe novas ferramentas. “Não podemos
continuar a ensinar com alunos
virados para a frente na sala de
aula”, alegou.

Envolver mais os alunos na aprendizagem

Ferramentas digitais para a construção de conhecimento
EDUCAÇÃO
| José Paulo Silva |

Carla Estêvão, a directora pedagógica do Colégio Alfacoop, vê
no projecto Educação 5.0 “inovação tecnológica e pedagógica” que potencia novos “espaços de aprendizagem”, adicionando à sala de aula física, “a sala de aula ambiental e a sala de
aula virtual”.
De acordo com esta docente, o
projecto implementado este ano
lectivo no 1.º Ciclo do Ensino
Básico, mas que será alargado a
outros níveis de ensino, “privilegia a relação professor/aluno,
promovendo um processo de ensino/aprendizagem “mais eficaz”.
O projecto Educação 5.0 iniciou com a formação dos docentes, a qual será contínua, porque,

como justificou Marco Bento,
coordenador científico, mais importante do que disponibilizar
novos dispositivos aos alunos, é
dar “formação permanente aos
professores de como os usar”.
Sofia, coordenadora do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Colégio
Alfacoop, apresenta Educação
5.0 como “uma mais valia para
cativar os alunos e envolvê-los
na aprendizagem”, permitindo a
diversificação de propostas de
actividades.
“Com o envolvimento dos alunos garantimos melhor o seu sucesso”, afirmou a docente, ciente da importância de os mesmos
utilizarem as novas ferramentas
digitais com que lidam diariamente “para além do lúdico”,
conseguindo, desta forma,
“construirem o seu próprio conhecimento”.

DR

Responsáveis do Colégio Alfacoop na apresentação do projecto Educação 5.0
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Manuel Oliveira hoje no Theatro Circo
VIOLA BRAGUESA é instrumento que o guitarrista de Guimarães explora no projecto ‘Entre Lugar’, em que se propõe
homenagear o pai e também “os pais musicais” Paco de Lucia e Zeca Afonso.
lll
“Momento marcante deste
processo foi a perda do
meu pai em 2018, pouco
depois de eu voltar para
Guimarães. Ele esteve
sempre presente nas
coincidências mais
incríveis ao longo deste
processo.
Uma delas está relacionada
com uma canção - ‘O Sopro’ - que
compus, durante o tempo de confinamento, que é cantada
pelo Marco Rodrigues.
Andámos à procura de letras e de conceitos que fizessem
sentido no contexto deste disco, mas não chegávamos lá.
Entretanto, eu tive uma intuição que me pareceu certa, que
era: esta canção deveria ser uma homenagem ao meu pai.
Falei com o Hélder Costa.
Ele sugeriu-me falar com o Márcio Silva para fazer a letra. Ele,
em dois ou três dias, apareceu-me com um poema lindíssimo.
E a coincidência incrível, quando liguei para Lisboa, para
marcar a gravação com o Marco Rodrigues, a única data disponível foi a data de anos do meu pai.”
Publicidade

AVISO DRH – 04/2021

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

RECRUTAMENTO DE TÉCNICO SUPERIOR
PARA A ÁREA DE PROJETOS
Torna-se público que se encontra aberto procedimento concursal para recrutamento de 1 (um) Técnico Superior, em regime de
contrato de trabalho a termo resolutivo incerto, ao abrigo do Código de Trabalho, para o exercício de funções no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, no Campus do IPCA, Barcelos, relativo ao Aviso DRH n.º 04/2021 publicado na página dos Recursos Humanos do sítio da internet do IPCA (www.ipca.pt) – publicitação de atos relativos à contratação de trabalhadores- com a
seguinte referência:

CULTURA
| Rui Serapicos |

‘Rosinha dos Limões’, pela voz
de Marco Rodrigues, ou de Zeca
Afonso ‘Venham mais Cinco’
em versão instrumental são canções a ouvir hoje à noite no
Theatro Circo. O guitarrista Manuel de Oliveira apresenta ao vivo o seu projecto ‘Entre-Lugar’,
que foi desenvolvendo durante o
tempo de pandemia.
‘EntreLugar’ é uma viagem
musical que começou em trio,
com João Frade (acordeão) e
Sandra Martins (violoncelo).
Conta com as participações especiais do fadista Marco Rodrigues, do baterista Marito Marques e das Maria Quê.
É um disco dedicado ao seu pai
e mestre, o guitarrista Aprígio
Oliveira, mas também —como
frisou em declarações que prestou ao Correio do Minho, é também dedicado “aos meus pais
musicais que são o Paco de Lucia e o Zeca Afonso”.
Se a ‘Rosinha dos Limões’ e o
‘Venham mais Cinco’ são temas
que o público vai identificar, o
resto vai ser quase tudo novo,
com temas como ‘O Sopro’ (ver
destaque à direita) e ‘Nem Ventos nem Madrugadas’, ambos
com a voz de Marco Rodrigues.
No âmbito instrumental, ‘Neia’
— é um dos temas a ouvir hoje
à noite. Embora predominantemente dedicado a apresentar
‘EntreLugar’, no espectáculo de
hoje Oliveira deverá também
revisitar alguns temas do seu

‘Iberia’ que em breve vai assinalar os 20 anos da sua edição e de
‘Amarte’.
Quando lhe perguntamos se,
por actuar quase em casa, espera
ver na sala muitos amigos de
Guimarães, o guitarrista, que em
2018 voltou à cidade-berço, assume que sim, lembrando que na
anterior ocasião em que actuou
noTheatro Circo contou com a
presença de gente de Guimarães
e também de Braga. “Tenho recebido feed-back de gente de
Guimarães que me diz que vai
estar”, adiantou .
Após ano e meio em que a situação pandémica condicionou,
de forma dramática as salas de
espectáculo, este é o regresso do
contacto de Manuel de Oliveira
com o público, apresentando-se
ao vivo em Lisboa, no passado
dia 19 (no Teatro Maria Matos),
seguindo-se, hoje, em Braga, no
Theatro Circo e amanhã em ,
Castelo Branco.
Sobre a braguesa, instrumento
que explora neste trabalho, o vimaranense conta-nos que “nunca tinha estudado o instrumento
como tinha feito com a guitarra,
mas estou até a compor muito
com a braguesa”.
O guitarrista conta-nos um episódio curioso: “ofereci ao Carles
Benavente (baixista catalão)
uma braguesa feita pelo senhor
Domingos Machado, de Braga,
o Benavent mostrou-a ao Paco
de Lucia, que ficou com ela e, no
último disco que ele lançou, antes de morrer, tocou a braguesa.
Não vem referida nos créditos

do disco, porque quando o Paco
faleceu não estavam feitos: apenas se referem violas e bandolins; mas sim, foi identificado o
som da braguesa construída pelo
senhor Domingos Machado, no
último disco de Paco de Lucia”.
Ibérico, Manuel de Oliveira
entrega às suas composições os
reflexos da a alma peninsular
que lhe corre nas veias mantendo, contudo, latente, um certo
culto intemporal, pelas suas origens e tradições, mas também
abrindo-se ao jazz e outras músicas do mundo. Pat Metheny, Al
di Meola ou John McLaughlin
são músicos que o vimaranense
admite apreciar.
Do seu currículo destaca-se a
edição internacional do álbum
‘Amarte’ da presença em alguns
dos mais importantes festivais
europeus - ‘Emociona Jazz!!’
(Espanha) e ‘Couleurs Jazz’
(França), ao lado de nomes como Brad Mehldau, Chick Corea,
Mike Stern e Richard Galliano,
entre muitos outros.
Manuel de Oliveira concebeu
‘Os Nossos Afectos’, espectáculo da cerimónia de abertura da
Guimarães 2012 - Capital Europeia da Cultura, com Cristina
Branco, Chico César e Rão Kyao.
Também criou o tema ‘Nicolinas’, inspirado numa das principais tradições da cidade-berço
O mais recente ‘Ibéria Live’,
com os conceituados mú sicos
fundadores do Flamenco Jazz Jorge Pardo e Carles Benavent,
esgotou o CCB e Casa da Música em 2016.

- Técnico Superior para a Área de Projetos
Link direto: https://ipca.pt/ipca/servicos-ipca/recursos-humanos/publicitacao-deactos-relativos-a-contratacao-de-trabalhadores/procedimentos-concursais/

Podem apresentar candidatura os titulares de uma das seguintes licenciaturas: Contabilidade, Fiscalidade, Finanças, Gestão,
Informática e Tecnologias da Informação ou outra área afim desde que com comprovada experiência profissional relevante na
área da gestão de projetos.
O prazo para a apresentação de candidaturas é fixado em 8
(oito) dias úteis a contar da data da publicação do presente
aviso.
Barcelos, 21 de outubro de 2021
A Presidente do IPCA,
Prof. Doutora Maria José Fernandes.

DR

Braguesa, acordeão, percussões e violoncelo compõem o som de ‘EntreLugar’, project ode Manuel de Oliveira, com Marco Rodrigues
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Manuel Heitor marcou presença
na recepção a novos alunos do IPCA
MINISTRO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR regressou ao Instituto Politécnico do Cávado e do Ave para receber
os 600 novos estudantes dos cursos de mestrado, apelando a que estes usem a rede de oportunidades do instituto.
lll
“O IPCA é um estabelecimento de ensino moderno,
com os olhos postos no
futuro da sociedade. Este
instituto possui uma densa
rede articulada com diversas empresas e municípios,
sendo este, o grande ponto
forte do IPCA. Estamos a
falar de um estabelecimento de ensino superior com
uma dinâmica incrível que,
certamente, vos irá proporcionar excelentes oportunidades para o vosso futuro.
Usufruam desta rede de
oportunidades que o IPCA
vos oferece.”

BARCELOS
| Fábio Moreira |

O Instituto Politécnico do Cávado e Ave - IPCA - recebeu, ontem, os seus novos 600 estudantes de mestrado. Esta sessão de
recepção aos novos alunos ficou
marcada pela visita do ministro
da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Manuel Heitor, às instalações deste estabelecimento
de ensino superior, acompanhado da presidente do IPCA, Maria
José Fernandes.
Depois dessa visita pelas instalações do IPCA, o ministro foi
convidado a dirigir algumas palavras aos novos estudantes.
Manuel Heitor começou por dizer, para ele, “é sempre um prazer voltar ao IPCA” e direccionar as maiores felicidades aos
600 jovens que optaram por estudar no IPCA.
“O IPCA é um estabelecimento
de ensino moderno, com os
olhos postos no futuro da sociedade. Este instituto possui uma
densa rede articulada com diversas empresas e municípios, sendo este, o grande ponto forte do

DR

Manuel Heitor
Ministro da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior

IPCA deverá coincidir com a
abertura de um novo campus em
Esposende.
Terminadas as palavras do ministro Manuel Heitor, esta ses-

são de recepção aos novos estudantes do Instituto Politécnico
do Cávado e Ave contou ainda
com um jantar ao som de um
grupo musical.

Manuel Heitor (ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) marcou presença na recepção dos alunos de mestrado do IPCA

IPCA. Estamos a falar de um estabelecimento de ensino superior com uma dinâmica incrível
que, certamente, vos irá proporcionar excelentes oportunidades

para o vosso futuro”, atirou o
ministro da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior.
Manuel Heitor ainda deixou no
ar que a sua próxima vinda ao

Maria José Fernandes, presidente do IPCA

“Toda a gente está muito contente por vocês
terem escolhido estudar aqui no IPCA”
BARCELOS
| Fábio Moreira |

Quem também foi chamada a
palco para dirigir algumas palavras aos novos estudantes de
mestrado do IPCA foi a presidente do instituto, a professora
Maria José Fernandes.
A dirigente do IPCA começou
por dar as boas-vindas aos 600
novos estudantes dos mestrados
do IPCA, assinalando também a
presença do ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior,
Manuel Heitor.

Maria José Fernandes destacou
ainda a sala bem preenchida na
sessão de recepção aos novos
alunos, dizendo que é “um enorme orgulho por voltar com a sala
cheia”. A presidente do IPCA
aproveitou a ocasião para realçar
a “enorme capacidade de acolhimento” deste estabelecimento de
ensino superior e ainda confessou estar “contente” pelos 600
novos estudantes de mestrados
terem escolhidos prosseguir os
seus estudos no IPCA.
“O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave oferece a todos os

alunos um ensino de qualidade,
procurando assim preparar estas
gerações de jovens adultos para
que estes possam ter um impacto
positivo e um enorme contributo
para a nossa sociedade”, atirou
Maria José Fernandes.
Já João Vilaça, pró-presidente
para a investigação e inovação
do IPCA, aproveitou o seu discurso para dar um grande destaque a toda a articulação que o
IPCA tem com outras universidades, assim como, empresas e
municípios na “procura de soluções para o futuro do planeta”.

DR

Professora Maria José Fernandes é presidente do Instituto Politécnico do Cávado e Ave
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Famalicão recebe menção honrosa
PRÉMIO AUTÁRQUICO Aristides de Sousa Mendes reconheceu, com uma menção honrosa, o trabalho realizado pelo município
famalicense com o programa ‘De Famalicão para o Mundo: Contributos da História Local’.
FAMALICÃO
| Redacção |

O programa educativo e cultural
do Município de Vila Nova de
Famalicão, ‘De Famalicão Para
o Mundo: Contributos da História Local’, recebeu uma Menção
Honrosa na categoria ‘Coesão
Social e Comunitária’. Atribuída
pela Direcção-Geral das Autarquias Locais, a distinção surge
no âmbito do Prémio Autárquico

‘Aristides de Sousa Mendes e
outros salvadores portugueses Holocausto, valores universais,
humanismo e justiça’, uma distinção honorífica de âmbito nacional, de natureza não pecuniária, que se realiza anualmente.
Integrado no ‘Projecto Nunca
Esquecer - Programa Nacional
em torno da Memória do Holocausto’, é entregue às autarquias
que, por sua iniciativa ou em articulação com a sociedade civil,

promovam práticas, programas
ou projectos de elevado mérito e
interesse público, em cinco categorias: ‘Coesão Social e Comunitária’, ‘Artes, Património e ou-

lll
Município de Famalicão
recebeu menção honrosa do
prémio autárquico Aristides
de Sousa Mendes.

tros domínios Culturais’, ‘Modelar o Futuro sobre memórias e
experiências vivas’, ‘Diferenciação, inovação, criatividade’ e
Fazer Acontecer’.
‘De Famalicão Para o Mundo:
Contributos da História Local’ é
um programa educativo e cultural desenvolvido pelo Município
de Famalicão no ano lectivo
2018/2019, no âmbito do Plano
Estratégico Educativo Municipal. Com foco na educação para

as artes e património através da
dinamização de actividades educativas para exploração do património e história local, neste programa já foram abordados temas
como ‘Em Torno da Memória do
Holocausto e a Ajuda Humanitária’, ‘Crianças Austríacas da Cáritas Portugal’ ou ‘Prisioneiros
Famalicenses nos Campos de
Concentração’, no sentido de inserir a história local, num contexto internacional e universal.

Publicidade

Passa do exterior para o interior do edifício

Novo centro de vacinação
funciona no centro de saúde
VIZELA
| Redacção |

Ao longo dos últimos meses, e
tendo em atenção a situação do
surto epidémico, a Câmara Municipal de Vizela implementou
o Programa de Apoio Municipal - Vizela Covid-19, um conjunto de medidas para assegurar o combate ao surto, o estímulo à recuperação económica
e a protecção social, para ajudar quem mais precisa e para
retomar, tão rapidamente quanto possível, o fulgor que caracteriza o concelho de Vizela,
mas que apenas se tornaram
possíveis pela abertura da sociedade civil e a respectiva colaboração em torno desta causa.
Tendo em atenção a evolução
da situação epidemiológica do

Covid-19, a Câmara Municipal
desativou o Centro de Vacinação Covid que se encontrava
instalado no exterior do Centro
de Saúde, criando um novo
Centro de Vacinação, que funciona agora numa sala no interior do edifício do Centro de
Saúde, a qual sofreu obras de
adaptação.
Assim, esta manhã, o presidente da Câmara Municipal de
Vizela, Victor Hugo Salgado,
acompanhado pelo Vereador
com o pelouro do Centro de
Saúde, Arnaldo Sousa, pelo
médico Fernando Carvalho, interlocutor do Centro de Saúde
de Vizela e pelo Comandante
dos Bombeiros Voluntários de
Vizela, Paulo Félix, visitaram
as instalações do novo Centro
de Vacinação.

DR

Vítor Hugo Salgado esteve presente na abertura do ‘novo’ Centro de Vacinação
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Vieira do Minho

Universidade Sénior de Vieira do Minho
regressa ao funcionamento lectivo
APÓS TEREM ESTADO INATIVAS devido à pandemia da Covid-19, a Universidade Sénior de Vieira iniciou sua actividade letiva.
A cerimónia de boas-vindas contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, António Cardoso Barbosa.
VEIRA DO MINHO
| Juliana Martins |

Universidade Sénior de Vieira
do Minho iniciou sua actividade
lectiva após interregno devido à
pandemia provocada pela Covid-19. A cerimónia de boas-vindas decorreu, no passado dia 20
de Outubro, na Casa da Cultura.
Neste dia de iniciação das actividades lectivas da Universidade
Sénior de Vieira do Minho, presidente da Câmara Municipal de
Vieira do Minho, António Cardoso Barbosa, marcou presença,
saudando todos os alunos do estabelecimento de ensino.

lll
“É uma grande alegria
poder ter de volta os alunos,
à Universidade Sénior, e
poder retomar todas as
actividades bem como
ocupar os tempos livres dos
séniores e promover a troca
de experiências.”
António Cardoso Barbosa,
Presidente da CM de Vieira

O Presidente da Câmara Municipal aproveitou o momento,
também, para referir o seu desejo de que a Universidade Sénior

de Vieira do Minho “continue a
ser um local de aprendizagem,
mas sobretudo de convívio e sociabilização”.
O autarca de Vieira do Minho
durante a sua intervenção também abordou a pausa provocada
pela pandemia da Covid-19, salientando que “é uma grande
alegria poder ter de volta os alunos, à Universidade Sénior, e
poder retomar todas as actividades bem como ocupar os tempos
livres dos séniores e promover a
troca de experiências”.
A cerimónia contou também
com a apresentação das disciplinas para o novo ano lectivo.

DR

Universidade Sénior recebeu alunos para o próximo ano lectivo

CAVA

Publicidade

Concelho promove ‘Padre José Alves Vieira –
Textos e Imagens de Vieira do Minho’
VIEIRA DO MINHO
| Juliana Martins |

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€

O Clube Amigos de Vieira (CAVA) lançou no terreno um projecto fotográfico de revisitação e
evocação da obra e da memória
do padre José Carlos Alves
Vieira. O projecto, intitulado
‘Padre José Alves Vieira - Textos e Imagens de Vieira do Minho’ vai contar com a participação dofotógrafo convidado,
Miguel Proença, cujas imagens
actuais irão integrar uma publicação com excertos da obra
quase centenária do padre Alves
Vieira.
O presidente do Clube de Amigos de Vieira apela a que todos

lll
Filipe de Oliveira, fundador
e presidente do CAVA
explicou que o principal
objectivo desta iniciativa
é “ampliar o conhecimento
da obra de uma das figuras
maiores da história
e da cultura vieirenses.”

DR

Filipe de Oliveira e fotógrafo Miguel Proença

os vieirenses leiam o livro “Notícia Histórica e Descritiva”, da
autoria do padre José Carlos Alves Vieira, acrescentando que a
obra “é uma monografia do belo
concelho de Vieira do Minho,
ilustrada com numerosas imagens do início do século XX”.
O fundador revela, também, o
desejo de que o trabalho final,

que conta com o apoio do o Instituto Português do Desporto e
Juventude, possa vir a ser apresentado publicamente durante a
primavera de 2022, reforçando o
intuito de que “os vieirenses se
apercebam das mudanças da
nossa terra ao longo de um século, cruzando textos de há cem
anos com imagens atuais”.
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§Alto Minho
Arcos de Valdevez

Municipio reforça segurança rodoviária
Após ter investido desde o ano passado até ao momento, cerca de 170 mil
euros, o Município de Arcos de Valdevez reforça que vai continuar a investir
na segurança rodoviária. Este investimento consistiu em 167 058,47€, para
proceder à colocação de guardas metálicas nas bermas de estradas. No que
toca à instalação das guardas segurança, foi realizado um investimento
municipal de 65 228,37€. Relativamente à marcação rodoviária foi realizado
um investimento de 47 890,73€ e por último, foi feito um investimento financeiro na ordem dos 52 287,68€ na colocação de sinalização vertical um
pouco por todo o concelho de Arcos de Valdevez.

Viana marca presença
no Portugal Mobi Summit
PRESIDENTE DA CÂMARA, Luís Nobre, participou no debate e apresentou
estratégias de Viana do Castelo para descarbonização das cidades.

Tour de concertos ‘De Repente, Canta a Gente’

Domingo de desgarrada em Ponte de Lima
Jovens entre os 10 e os 12 anos dos agrupamentos de escolas de Arcozelo e
de Freixo vão subir ao palco do Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima,
este domingo. Os jovens aprendizes vão mostrar o que valem na arte do improviso lado a lado com Augusto Canário e os Irmão Cardoso, Jorge e Milton.
O espectáculo, que tem início às 16 horas, integra a tour de concertos ‘De
Repente, Canta a Gente’, uma iniciativa de captação de talentos, que pretende divulgar e ensinar aos jovens da região esta forma de canto tradicional.
Este programa é promovida pela Comunidade Intermunicipal do Alto Minho
(CIM Alto Minho) e cofinanciada pelo Norte 2020 – Programa Operacional
Regional do Norte, através do FEDER, envolvendo na sua acção vários concelhos da região do alto minho, nomeadamente os concelhos de Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte
de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira.
DR
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‘Descarbonizar as Cidades – redesenhar a paisagem urbana com ciência de dados’ juntou autarcas de norte a sul do país

VIANA DO CASTELO
| Juliana Martins |

O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Luís
Nobre, marcou presença no Portugal Mobi Summit.
O autarca vianense participou
no debate ‘Descarbonizar as
Cidades - redesenhar a paisagem
urbana com ciência de dados’,
que juntou autarcas de norte a
sul.
Na sessão foram apresentadas as estratégias que os municípios estão a desenvolver para
recolher dados e testar soluções
tecnológicas para redesenhar

as cidades, com vista à descarbo- nização e transição energética. Luís Nobre referiu que “é
fundamental que consigamos
despertar nos cidadãos a alteração de pensamento e disponibilidade para acompanhar estas
medidas de desenvolvimento”
sustentável e proteção do ambiente.
O edil vianense garantiu, assim, estar disponível “de corpo
inteiro” para responder ao desafio lançado pelo CEiiA – Centro
de Engenharia e Desenvolvimento de Produto, prometendo
mobilizar a sociedade para os
novos paradigmas e esperando

que a comunidade adira às alterações necessárias em prol de
um ambiente mais sustentável.

+ prioridades
Em Viana do Castelo a
estratégia da descarbonização passa pela implementação de uma plataforma de e-comerce, pela
desmaterialização de
serviços e mais viaturas
eléctricas.

§Cultura
Símbolo apresentado numa televisão local

Traje de Viana do Castelo em
exposição na EXPO 2020 DUBAI
O Traje de Viana do Castelo vai ser apresentado no Pavilhão de Portugal durante a EXPO 2020 DUBAI. O Museu
do Traje irá ceder temporariamente exemplares dos trajes
típicos vianenses à mostra internacional, sendo que os
exemplares serão apresentados num programa de uma
televisão local sobre trajes e culturas de vários países.
O Traje à Vianesa é, actualmente, um símbolo local e nacional, estando certificado mediante um documento que

é o instrumento onde estão definidas as características do
“Traje à Vianesa”. Este caderno de especificações define as
características do “Traje à Vianesa” e lista, fundamentando, todos os parâmetros que pesem para a sua certificação, nomeadamente o nome que identifique o produto e
que neste caso terá derivações, referenciais históricogeográficos que contextualizem a ocorrência e a continuidade da produção, e a caracterização do produto.
A Expo Dubai, que termina dia 31 de março de 2022, é o
primeiro grande evento desde o início da pandemia, onde
são esperados 25 milhões de visitantes, mais de 200 participantes, incluindo 192 países.
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PEPA QUER “GANHAR BEM”
TREINADOR do Vitória de Guimarães só pensa no triunfo na recepção ao Marítimo, mas, acima de tudo,
num triunfo claro, uma vitória com confiança e a jogar bem. Duelo tem início às 20.15 horas.
9.ª JORNADA
| Redacção |

O treinador do Vitória de Guimarães, Pepa, afirmou que a sua
equipa quer “ganhar bem” ao
Marítimo, realizando uma exibição competente no jogo de abertura da nona jornada da I Liga.
Apesar da formação minhota
ter vencido os dois últimos jogos, perante o Famalicão (2-1),
para a oitava ronda do campeonato, e o Ol. Hospital (1-0), para
a terceira eliminatória da Taça
de Portugal, o técnico adiantou
que os resultados, em si mesmos, não chegam para deixar o
plantel “satisfeito” e assumiu o
desejo de presenciar uma exibição com “volume ofensivo” e

“energia”.
“Nesta casa, neste balneário,
nesta equipa técnica, vimos de
duas vitórias, mas ninguém está
satisfeito. Queremos ganhar,
mas queremos ganhar bem. É
bom estarmos no sorteio da Taça
[de Portugal], mas isso não chega. Queremos mais e melhor.
Queremos os três pontos, mas
também queremos mostrar concentração e rigor. Queremos jogar bem”, disse.
O Vitória, sétimo classificado,
com 10 pontos, recebe um adversário que ocupa o 13.º posto,
com sete pontos, e que, no último fim-de-semana, caiu na prova rainha frente ao Varzim, da II
Liga - 3-2 nos penáltis, depois
de um 2-2 após 120 minutos.

Pepa realçou, ainda assim, que
o conjunto madeirense tem
“bons executantes” e um treinador, Julio Velázquez, que “conhece muito bem” o futebol português, sendo, por isso, um
adversário “competente”.
Confrontado com a tendência
da equipa se perder em campo
após boas entradas, como se verificou frente ao Arouca - 2-2,
após estar a vencer por 2-0 - e
frente ao Ol. Hospital, Pepa frisou que a “concentração cansa”,
mas é necessária ao longo dos
90 minutos para se vencer.
“A concentração requer algo
muito específico. A concentração cansa. Um jogador de xadrez tem todas as condições para
não se cansar, pois está sentado,

mas acaba um jogo exausto.
Mesmo quando a bola está longe, é preciso manter os equilíbrios. Se a bola estiver fora do
campo, pode ser um momento
de esfregar o olho, mas não dá.
O foco tem de estar sempre no
limite”, disse.
Questionado ainda sobre o ciclo que se segue, com partidas
frente a Benfica, para a Taça da
Liga, na quarta-feira, e com o
Sporting, em 30 de outubro, para
o campeonato, Pepa disse recear
mais a “frequência de jogos” do
que os “nomes dos adversários”,
mas afirmou-se convencido de
que tem opções para “apresentar
o melhor onze em cada jogo”.
O Vitória SC recebe hoje o Marítimo, a partir das 20.15 horas.

+ mais
O treinador do Marítimo,
Júlio Velázquez, disse ontem que “a vitória seria extraordinária, num cenário
idílico”, na antevisão ao
embate de hoje no reduto
do Vitória de Guimarães,
que abre a nona jornada
da I Liga. “Temos de argumentar o suficiente para
estar em posição de conseguir um resultado positivo. A vitória seria extraordinária, num cenário
idílico”, destacou o técnico,
em conferência de imprensa, no complexo desportivo do clube, em Santo António. Segundo o timoneiro verde rubro, o adversário é dotado de muita
qualidade individual.
Publicidade

16 Desporto

22 de Outubro 2021 correiodominho.pt

Liga Europa
HUVEPHARMA ARENA, RAZGRAD

Borrego ‘morto e enterrado’
na Horta do capitão Ricardo

SC BRAGA

0

1

Árbitro Kristo Tohver (Estónia)
Auxiliares Silver Koiv e Sten Klaasen
VAR Dennis Higler (Países Baixos)

Kahlina
Ikoko
Josué Sá
Verdon
Pinas
Badji
Claude Gonçalves
Yankov
Tekpetey
Despodov
Sotiriou

GUERREIROS cumpriram a missão na Bulgária: entrada de rompante, vantagem assegurada, triunfo
confirmado e luta acesa pelo primeiro lugar. Duas vitórias seguidas esta época pela primeira vez.
SC BRAGA
| Ricardo Anselmo |

O objectivo estava bem definido, o aviso foi feito na antevisão
e a concretização do plano correu como planeado. A entrada
foi à guerreiro, de rompante,
com três claríssimas ocasiões de
golo, com a última a ser concretizada por obra e graça do senhor do costume: o capitão Ricardo Horta teve mais pontaria
que Iuri Medeiros (atirou ao
poste) e Al Musrati e deu o melhor seguimento a bela jogada
pela esquerda, finalizada com
um passe rasteiro, atrasado e
açucarado de Sequeira, que o capitão capitalizou com um remate
colocado de pé esquerdo, sem
hipóteses para Kahlina.
Carvalhal lançou três novidades em relação ao desafio com o
Boavista - o encontro do Moitense, pelas particularidades conhecidas, não serve de grande
referência -, com as entradas directas ao onze de Paulo Oliveira,
Fabiano (que bem esteve o lateral ontem à noite) e Abel Ruiz,
por trocas com Tormena, Yan
Couto e Mario González.
A dinâmica, intensidade e categoria do primeiro quarto-de-hora deu lugar ao controlo, adormecimento (do adversário) e ao
pragmatismo dos minutos que se
sucederam até ao intervalo.
A vantagem nunca esteve propriamente em perigo, à excepção

LUDOGORETS

Stanislav Genchev

Intervalo
0-1

Matheus
Fabiano
Paulo Oliveira
Diogo Leite
Sequeira
Castro
Al Musrati
Galeno
Iuri Medeiros
Ricardo Horta
Abel Ruiz
Carlos Carvalhal

Substituições Verdon por Plastun (46m), Yankov
por Manu (59m), Tekpetey por Tchibota (59m),
Abel Ruiz por Mario González (60m), Iuri Medeiros
por Lucas Piazon (60m), Claude Gonçalves por Alex
Santana (70m), Ricardo Horta por Lucas Mineiro
(77m), Castro por Chiquinho (77m), Badji por Mitkov (86m) e Galeno por Francisco Moura (90+1m).
Disciplina cartões amarelos para Diogo Leite
(24m), Al Musrati (26m), Tekpetey (48m), Claude
Gonçalves (68m), Josué Sá (72m) e Alex Santana
(90+4m).
Golo Ricardo Horta (7m).

SCB

Festejos bracarenses foram encabeçados pelo capitão Ricardo Horta, autor do golo que deu os três pontos ao SC Braga

lll
Já depois de Medeiros ter
atirado ao poste e de Musrati desperdiçar bola de golo,
Ricardo Horta finalizou com
acerto jogada de qualidade,
correspondendo a passe
açucarado de Sequeira, pela
esquerda, e marcado
o único golo da partida.

do lance imediatamente a seguir
ao golo de Ricardo Horta. Num
livre lateral, Josué Sá ainda chegou a introduzir a bola na baliza
de Matheus (para desespero da
equipa técnica, que viu a equipa
a deixar o central português do
Ludogorets completamente à
vontade para finalizar), mas o
lance foi invalidado por fora-dejogo.
Sem capacidade para complicar verdadeiramente a vida à de-

fesa arsenalista - este conjunto
búlgaro não aparenta possuir a
qualidade de outros tempos,
apesar de continuar a dominar o
panorama interno a seu belo prazer -, o Ludogorets ia tentanto,
por todos os meios, mas esbarrava sempre numa implacável e
bem ajustada linha recuada minhota que, em articulação com
os médios e avançados, desenvolveu uma organização em momento defensivo que, na maior

parte do tempo terá agradado a
Carlos Carvalhal.
Do outro jogo do grupo chegavam, enfim, notícias que fortaleciam o sentimento positivo dos
guerreiros, que ganhavam pontos em dois campos, fruto do
empate do Midtjylland no duelo
com os sérvios do Estrela Vermelha, que tem agora apenas um
ponto de vantagem em relação
ao SC Braga.
Até ao final, ainda dois momentos de muito perigo, que poderiam ter ajudado o SC Braga a
arrumar com a questão mais cedo: primeiro, Mario González
atirou, de cabeça, ao poste da
baliza búlgara; depois, Chiquinho, num momento de anarquia
táctica dos caseiros, quase finalizava de forma certeira vela jogada de contra-ataque, pontuada
com uma combinação bonita
com Piazon, mas o remate do
português saiu ao lado.
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Liga Europa
§cabinas

“Dedico esta vitória por
inteiro aos jogadores”
CARVALHAL destaca mérito e justiça do triunfo. Ainda mais golos ficaram
por marcar, considera. Por isso, há que conseguir melhor aproveitamento.
SC BRAGA
| Ricardo Anselmo |

“Era importante vencer”, começa por dizer Carlos Carvalhal,
satisfeito com a resposta da
equipa.
“Fizemos uma entrada brilhante. Podemos não ter feito um jogo brilhante, mas a entrada foi,
porque fizemos 15/20 minutos
de elevado nível”, analisou,
prosseguindo: “conseguimos fazer um golo, podíamos ter feito
outros e o Ludogorets teve dificuldade para jogar naquele momento porque reagimos bem à
perda de bola e tivemo-la sempre connosco. Ainda enviámos
duas bolas aos ferros e o Matheus foi pouco importunado, isso significa que o jogo esteve
sempre controlado”, disse, admitindo que a equipa, fazendo o
2-0, teria “outra tranquilidade”.
“Fomos uns justos vencedores
e quero dedicar inteiramente aos
meus jogadores, porque fizeram
muito, têm trabalhado muito e
merecem muito esta vitória”, sublinhou, reconhecendo, ainda
assim, que há aspectos a melhorar.
“Temos de melhorar os níveis
de eficácia, sobretudo neste tipo
de jogos, como sucedeu no Estrela Vermelha, em que tivemos
as nossas chances. A este nível,
quando temos essas hipóteses,
temos e matar o jogo. Temos
vindo a melhorar, fizemos três
golos ao Midtjylland, com o

Ricardo Horta
“Levamos os três pontos
para Braga e ficamos
muito satisfeitos”
“Jogo importante para nós. Era importante conquistarmos os três
pontos para a conta do grupo e o
objectivo foi conseguido. Levamos
os três pontos para Braga e estamos
muito satisfeitos. Sabemos que ainda vai a meio, mas acho que estes
três pontos eram fundamentais.
Faltam três jogos, dois deles em casa e o objectivo é claro: ficar em primeiro lugar do grupo.”

Paulo Oliveira
“Continuamos a
depender só de nós para
passar em primeiro”
“Três pontos importantíssimos.
Continuamos a depender só de nós
para passar o grupo no primeiro lugar e isso é importante. Salientar o
trabalho de toda a equipa, que foi
exemplar. Momentos melhores do
que outros, podíamos ter marcado
o segundo golo e ter terminado
com a questão do resultado, mas
foram três pontos importantes.
Conseguimos ter a baliza a zeros.
Temos de transportar isto para
o próximo jogo.”

SCB

Carlos Carvalhal viu equipa produzir futebol de qualidade, que merecia mais golos

Boavista fizemos um excelente
jogo e marcámos dois, na Taça
fizemos cinco, com um adversário mais acessível, é um facto, e
hoje [ontem], um. Estamos a
melhorar”, disse, garantindo que
a equipa está a melhorar “ao nível da eficácia ofensiva e defensiva.
“A equipa está a crescer. Temos jogadores novos, com rit-

mos diferentes, outros que chegaram este ano e não jogaram no
ano passado, pelo que demoram
algum tempo a ganhar o seu próprio ritmo. Temos outros que
vieram de lesões prolongadas e
tudo se começa a equilibrar. Estamos a ter os frutos desse equilíbrio que não tínhamos há três
ou quatro semanas atrás”, rematou.

Sequeira
“Resultado é justo
e até penso que acaba
por ser escasso”
“Penso que é um resultado inteiramente justo. Acho que acaba até
por ser escasso. Entrámos muito
bem no jogo. Conseguimos fazer o
golo e, depois, houve uma reacção
por parte deles. Normal, um campo
difícil, mas penso que tivemos sempre o jogo controlado e podíamos
ter feito mais golos. Gil Vicente?
É um jogo muito importante. Temos
de recuperar o nosso lugar no campeonato.”

SCB

Belo apoio dispensado à equipa

Assistência

Intenso e caloroso
apoio aos guerreiros
na Bulgária
Com as restrições da pandemia ontem o país entrou numa nova
fase de confinamento, com a obrigatoriedade de ter certificado
de vacinação para andar na rua o estádio do Ludogorets, que
tem capacidade para 12.500 lugares, registou uma ocupação de
cerca de 3000 mil lugares, sendo
que nesse número se incluiram
os cerca de 50 adeptos do SC
Braga que marcaram presença
no desafio de ontem. A entrada
no recinto não passou, desde logo, despercebida, e ao longo da
partida, o apoio foi constante.
No final, a equipa agradeceu e
festejou com os adeptos.

Agenda

Treino de manhã
na Bulgária,
regresso à tarde
A equipa ainda realiza um treino
esta manhã (10.15h - horas locais) e de tarde, pelas 16.30, parte o voo com destino ao Aeroporto do Porto. A chegada a
Portugal está prevista pelas 19
horas, agora com o foco na visita a Barcelos, para defrontar o
Gil Vicente, na segunda-feira, às
19 horas.
Publicidade
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Liga Europa

Guerreiros cada vez
mais próximos do líder
VITÓRIA frente ao Ludogorets cimentou o 2.º lugar e permitu ao SC Braga
aproximar-se do Estrela Vermelha, que empatou com o Midtjylland.
DR

Spartak Moscovo de Rui Vitória perdeu por 3-4 com os ingleses do Leicester
GRUPO A

GRUPO B

JORNADA 3

RESULTADOS
Sparta Praga 3-4 Lyon
Rangers 2-0 Brondby
CLASSIFICAÇÃO
1. Lyon
2. S. Praga
3. Rangers
4. Brondby

CLASSIFICAÇÃO

J

V

E

D

M

S

P

J

V

E

D

M

S

P

3
3
3
3

3
1
1
0

0
1
0
1

0
1
2
2

9
4
2
0

3
4
3
5

9
4
3
1

1. Monaco
3
2. R. Sociedad 3
3. PSV
3
4. Sturm Graz 3

2
1
1
0

1
2
1
0

0
0
1
3

4
4
7
1

1
3
5
6

7
5
4
0

4.ª JORNADA
Lyon - Sparta Praga
Brondby - Rangers

GRUPO C

4.ª JORNADA
Monaco - PSV
Real Sociedad - Sturm Graz

GRUPO D

JORNADA 3

RESULTADOS
Sp. Moscovo 3-4 Leicester
Napoles 3-0 Legia

Estrela Vermelha empatou com o Midtjylland, mas continua na liderança do grupo F com mais três pontos que os Guerreiros do Minho

3.ª JORNADA
| Fábio Moreira |

A 3.ª jornada da fase de grupos
da Liga Europa foi uma boa jornada para os Guerreiros do Minho. A vitória do único representante português nesta competição europeia permitiu aos arsenalistas cimentarem o 2.º lugar
do grupo F e os Guerreiros do
Minho ainda beneficiaram do
empate entre o líder Estrela Vermelha e os dinamarqueses do
Midtjylland.
A jogar fora de portas, o conjunto sérvio foi, inicialmente,
mais feliz ao conseguir chegar
primeiro ao golo, por intermédio
de Ivanic, à passagem do minuto
58 da partida. Contudo, os dinamarqueses não se renderam e,
aos 78’ minutos, Dyhr conseguiu
salvar um ponto para o Midtjylland que passou a ser o 3.º classificado do grupo F, com dois
pontos (mais um que o último,
Ludogorets, e menos quatro que
os Guerreiros do Minho).
Contudo, o grande destaque da
noite acabou por a festa de futebol entre Sparta Praga e Lyon do
Grupo A. Na capital da Repúbli-

ca Checa, os homens da casa
acabaram por entrar mais fortes
na contenda e, ainda antes dos
20 minutos, o Sparta Praga já
vencia por dois golos.
Contudo, os franceses ainda
conseguiram dar à remontada no
primeiro tempo, com Ekambi a
reduzir. O empate viria já na segunda parte, aos 53’, por intermédio de Aouar. Lucas Paquetá,
aos 67’, fazia o terceiro e colocava o Lyon na frente.
A vida dos gauleses tornou-se
mais complicada quando, a 15
minutos dos 90, Gusto foi expulso por acumulação de amarelos.
Com menos um homem em
campo, o Lyon (onde actua o
português Anthony Lopes) conseguiu segurar os checos e chegou até a marcar o quarto golo,
com Ekambi a bisar já perto dos
90. Nos descontos, Krejci ainda
fez o 3-4, mas já não houve tempo para os checos roubarem
pontos aos gauleses.
Para além do Lyon, só há mais
uma equipa nesta fase de grupos
da Liga Europa a somar todos os
pontos possíveis até ao momento: o West Ham. O conjunto britânico dos ‘hammers’ continuou

a sua caminhada gloriosa na Liga Europa, ao vencer os belgas
do Genk por três golos sem resposta. Dawson, no período de
compensação do primeiro tempo, abriu o marcador para o West
Ham e, já na segunda parte,
Diop (aos 57’) e Bowen (aos
59’) mataram as aspirações belgas e atiraram o Genk para último lugar do Grupo H, face ao
triunfo do Rapid Viena com o
Dínamo de Zagreb (2-1).
Por sua vez, no grupo C, a surpresa da competição finalmente
perdeu. Os polacos do Légia de
Varsóvia perdem em Itália com
o Nápoles, deixando este grupo
totalmente em aberto para a segunda volta. O Légia ainda se
foi aguentando e parecia que ia
conseguir pontuar em Itália, mas
os tentos de Insigne, Osimhen e
Politano (todos já no último
quarto de hora da partida) deitaram por terra as aspirações polacas. No outro jogo deste grupo,
que se disputou na quarta-feira,
os ingleses do Leicester mantiveram as suas aspirações europeias vivas, graças a um poker
de Daka na vitória sobre o Spartak Moscovo por 3-4.

CLASSIFICAÇÃO

J

V

E

D

M

S

P

1. Légia
3
2. Napoles
3
3. Leicester 3
4. Sp.Moscovo 3

2
1
1
1

0
1
1
0

1
1
1
2

2
7
6
6

3
5
6
7

6
4
4
3

4.ª JORNADA
Leicester - Sp. Moscovo
Legia - Napoles

GRUPO E

JORNADA 3

RESULTADOS
Frankfurt 3-1 Olympiacos
Fenerbahçe 2-2 Antuérpia

CLASSIFICAÇÃO
DR

JORNADA 3

RESULTADOS
PSV 1-2 Monaco
Sturm Graz 0-1 Real Sociedad

1. Frankfurt
2. Frankfurt
3. Fenerbahçe
4. Antuérpia

J

V

E

D

M

S

P

3
3
3
3

2
1
0
0

1
1
2
1

0
1
1
2

5
6
3
3

2
4
6
5

7
6
2
1

4.ª JORNADA
Olympiacos - Frankfurt
Antuérpia - Fenerbahçe

GRUPO F

JORNADA 3

RESULTADOS
Lazio 0-0 Marselha
Lokomotiv Moscovo 0-1 Galatasaray

JORNADA 3

RESULTADOS
Midtjylland 1-1 Estrela Vermelha
Ludogorets 0-1 SC BRAGA

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

J

V

E

D

M

S

P

J

V

E

D

M

S

P

1. Galatasaray 3
2. Lazio
3
3. Marselha 3
4. L. Moscovo 3

2
1
0
0

1
1
3
1

0
1
0
2

2
2
1
1

0
1
1
4

7
4
3
1

1. E. Vermelha 3
2. SC BRAGA 3
3. Midtjylland 3
4. Ludogorets 3

2
2
0
0

1
0
2
1

0
1
1
2

4
5
3
1

2
3
5
3

7
6
2
1

4.ª JORNADA
Marselha - Lazio
Galatasaray - Lokomotiv Moscovo

GRUPO G

4.ª JORNADA
Estrela Vermelha - Midtjylland
SC BRAGA - Ludogorets

GRUPO H

JORNADA 3

JORNADA 2

RESULTADOS
Rapid Viena 2-1 D. Zagreb
West Ham 3-0 Genk

RESULTADOS
Betis 1-1 Leverkusen
Celtic 2-0 Ferencvaros

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO
J

V

E

D

M

S

P

J

V

E

D

M

S

P

1. Leverkusen 3
2. Betis
3
3. Celtic
3
4. Ferencvaros 3

2
2
1
0

1
1
0
0

0
0
2
3

7
8
5
2

2
5
8
7

7
7
3
0

1. West Ham 3
2. D. Zagreb 3
3. Rapid Viena 3
4. Genk
3

3
1
1
1

0
0
0
0

0
2
2
2

7
4
2
1

0
4
4
6

9
3
3
3

4.ª JORNADA
Ferencvaros - Celtic
Leverkusen - Betis

4.ª JORNADA
Dinamo Zagreb - Rapid Viena
Genk - West Ham
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Mercedes-Benz AMG GT

BMW X5 40e X-Drive

BMW 318 d Pack-M Auto

2016

2016

2018

253 913 533
Av. Labriosque, 111 - 4705-768 Cabreiros - Braga

10.900 €

FORD FIESTA 1.5 TDCI BUSINESS

253 258 264

2018 - GASÓLEO85cv, SENS PARQ TRASEIROS,
A/C, BLUETOOTH, VIDROS ESCURECIDOS

34.900 €

MERCEDES BENZ E 220 D AVANTGARDE+
2017 - GASÓLEO 194cv, Cx AUTO 9 VEL., GPS,
CÂMARA VISÃO TRASEIRA., SENS PARQ, MALA AUTO

10.800 €

AUDI A1 1.4 TFSI SPORT
2010 - GASOLINA122cv, A/C, LEDs DIURNOS
E XÉNON, BLUETOOTH

Av. Dr ͣ Assunção Vasconcelos Chaves, 310 4700-010 Dume - BRAGA
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§Taça de Portugal

Ivo Vieira admite que
tem faltado a sorte
TREINADOR DO FC FAMALICÃO confessou que os famalicenses têm jogado
bem, mas os resultados positivos e a sorte têm estado em falta.
9.ª JORNADA
| Fábio Moreira |

O treinador Ivo Vieira admitiu
ontem que o Famalicão precisa
de “imitar o que tem feito na Taça de Portugal” para conseguir a
primeira vitória na I Liga, sábado, no reduto do Santa Clara.
Ivo Vieira garantiu que o que está em falta é apenas os resultados positivos e alguma sorte.
"Em termos de resultados, temos que imitar o que temos feito
na Taça. Está a faltar-nos o resultado, porque em termos de
volume e ideia de jogo, não estamos perfeitos, mas é o resultado
que nos tem faltado. A equipa
trabalha, temos tido alguma infelicidade, e posso dizer que essa felicidade tem aparecido nas
taças. Vamos à procura de ser
mais iguais ao que temos feito
na Taça, porém no fundo é o resultado que tem que mudar”, explicou o técnico, na conferência
de imprensa de antevisão desta
partida da I Liga.
Sobre a forma como os açorianos poderão jogar, Ivo Vieira revelou-se esclarecido, garantindo
que a equipa está preparada para
qualquer cenário que surja. "Estamos identificados e temos conhecimento dessa alteração técnica, nem que seja por aquilo
que foi o último jogo. Foi nítido
que o Santa Clara, com a União
de Leiria, jogou de uma forma
diferente. Jogava com uma linha

4.ª eliminatória

Sorteio da prova-rainha ditou um dérbi
minhoto entre Moreirense e Vitória SC
Já estão definidos os jogos da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Dos
seis minhotos, há que destacar o dérbi entre Moreirense FC e Vitória SC e
o confronto do SC Braga com o Santa Clara. Por sua vez, o Vizela recebe o
Estrela da Amadora, o Gil Vicente visita o Leça e o Famalicão vai a Alverca.
O sorteio decorreu ontem, pelas 17 horas, na Cidade do Futebol, e foi o
primeiro sorteio da 82.ª edição da prova-rainha sem qualquer tipo de
condicionamento em relação às equipas visitadas e visitantes. Esta eliminatória conta com 32 equipas, sendo 15 conjunto da I Liga, 10 da II Liga,
três da Liga e quatro do Campeonato de Portugal.
Assim, o sorteio da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal ditou os seguintes
confrontos:
FC Penafiel (I Liga) - Portimonense SC (I Liga)
FC Vizela (I Liga) - CF Estrela da Amadora (II Liga)
Casa Pia AC (II Liga) - SC Farense (II Liga)
Sporting CP (I Liga) - Varzim SC (II Liga)
SL Benfica (I Liga) - FC Paços de Ferreira (I Liga)
FC Porto (I Liga) - CD Feirense (II Liga)
Caldas SC (Liga 3) - Belenenses SAD (I Liga)
CD Tondela (I Liga) - Leixões SC (II Liga)
UD Vilafranquense (II Liga) - CD Mafra (II Liga)
Leça FC (CdP) - Gil Vicente FC (I Liga)
SC Braga (I Liga) - CD Santa Clara (I Liga)
FC Alverca (Liga 3) - FC Famalicão (I Liga)
USC Paredes (CdP) - SCU Torreense (Liga 3)
Moreirense FC (I Liga) - Vitória SC (I Liga)
FC Serpa (CdP) - GD Estoril-Praia (I Liga)
Rio Ave FC (II Liga) - SC Olhanense (CdP)

Formação

Jovem José Afonso é a nova
aposta do futuro vizelense
FC FAMALICÃO

FC Famalicão, à procura da primeira vitória, defronta Santa Clara na 9.ª jornada da I Liga

I LIGA
| Fábio Moreira |

de cinco e agora jogou com uma
linha de quatro. Agora, não me
cabe a mim dizer como vão jogar, mas de facto houve uma
mudança e pode haver alterações no sistema táctico. Preparámos as duas situações: o que vinha sendo feito até então e o que
foi feito neste último jogo. Precisamos de somar os pontos que
bem necessitamos”, realçou.

O Famalicão, último classificado da I Liga, com três pontos,
desloca-se no sábado, às 14:30
horas locais (15:30 horas em
Portugal continental), para defrontar o Santa Clara, no 15.º
classificado, com seis, numa
partida da 9.ª jornada da I Liga
que será arbitrado por Hugo Silva, da associação de futebol de
Santarém.

O FC Vizela continua a construir o seu futuro. Com isto em
mente, o conjunto vizelense
anunciou ontem, no Facebook
do clube da I Liga, que o jovem
José Afonso, atleta dos sub-17
vizelenses, assinou um contrato
profissional com o FC Vizela.
“O FC Vizela tem um projecto
para desenvolver o seu talento e

o José Afonso é mais um exemplo dessa aposta para o futuro”,
pode ler-se no Facebook do
clube minhoto.
O jovem José Afonso é natural de Ronfe e nascido em
2006. Apesar da sua tenra idade, este promissor atleta vizelense participa regularmente
nos trabalhos dos sub-17 e rubricou contrato profissional,
válido até 2023, com o conjunto da I Liga.
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Dupla minhota termina em 7.º lugar
PEDRO ALMEIDA E HUGO MAGALHÃES terminaram o Rali Vidreiro da Marinha Grande na 7.ª posição da classificação geral ao
volante de um Hyundai i20 R5. Dupla minhota confessa que este rali poderá ter sido o seu último desta temporada.
AUTOMOBILISMO
| Fábio Moreira |

A dupla minhota Pedro Almeida
(Vila Nova de Famalicão) e Hugo Magalhães (Fafe) terminaram
o Rali Vidreiro na sé tima
posição da geral, numa prova em
que a equipa conduziu o Hyundai i20 R5, num regresso da dupla minhota à categoria.
O resultado acabou por ser satisfatório, num rali que o piloto
de Vila Nova de Famalicão diz
ter sido muito difícil. “Sabíamos
que a adaptação seria fundamental para o nosso desempenho
nesta prova e na verdade não foi
fá cil. O Hyundai é ‘diferente’
dos R5 que conduzimos antes,

DR

Pedro Almeida e Hugo Magalhães fecharam Rali Vidreiro na 7.ª posição

não nos sentimos com total confiança, nem sempre levamos o
carro por onde queríamos e isso
acabou por se refletir no nosso
andamento em prova ”, atirou o
piloto famalicense.
Apesar destas dificuldades Pedro Almeida saiu do Rali Vidreiro da Marinha Grande com notas
positivas no regresso à condução
nesta categoria. “Terminamos o
rali, que era pronto prévio para
nós, e fomos evoluindo, melhorando registos nas segundas passagens e na nossa adaptação ao
carro. Obviamente não tiramos o
máximo do potencial do Hyundai i20 R5, mas vamos fazer
mais quilómetros no carro, tentar melhorar a adaptação e ser

objectivamente melhores nos
próximos ralis”, defendeu Pedro
Almeida.
Este foi provavelmente o último Rali da época para a dupla
minhota de Pedro Almeida e Hugo Magalhães. “Vamos analisar
o que resta do calendário desta
época mas provavelmente só
voltaremos na próxima temporada, começando já a delinear uma
estratégia que nos permita pensar bem no desafio que pretendemos realizar em 2022”, finalizou o piloto natural de Vila
Nova de Famalicão que conduziu um Hyundai i20 R5 neste
Rali Vidreiro da Marinha Grande, terminando a prova na 7.ª
posição.
Publicidade

Apartamentos T2 e T3 Novos, em Frossos - Braga
Ref. 6168 | Desde 155.000€
Prontos a Habitar, Garagem Individual, Varanda com Churrasqueira, Estores
Elétricos, Aq. Central, Pré-Inst. Ar Condicionado. Excelente Exposição Solar!
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Opinião
Voz aos Solicitadores

PEDRO M. SANTOS Solicitador

Arrendamento urbano: Arrendar? Sempre com segurança!

A

Lei 13/2019, de 12 de fevereiro,
veio estabelecer medidas destinadas a corrigir situações de
desequilíbrio entre arrendatários e senhorios, reforçar a segurança e a estabilidade do arrendamento urbano e proteger
arrendatários em situação de especial fragilidade. Promove, assim, uma profunda
alteração na legislação inerente ao arrendamento, não só quanto à duração dos
contratos, habitacionais e não habitacionais, ao prazo de renovação e às faculdades de cessação do respetivo contrato,
mas também quanto às formalidades exigíveis nas respetivas comunicações estabelecidas entre as partes.
A elaboração do contrato de arrendamento é de extrema importância, devendo, por isso, ser acautelados vários aspetos que serão fundamentais no decorrer
do contrato.

Não é por acaso que foi estabelecido,
como ato próprio dos advogados e solicitadores, a elaboração de contratos, nos
quais se enquadram os de arrendamento,
assegurando e conferindo segurança jurídica às partes intervenientes.
Assim, aquando da celebração do contrato de arrendamento, as partes devem
assegurar que, não obstante o princípio da
liberdade contratual, as cláusulas inseridas no contrato não contrariem as normas
estabelecidas na Lei do arrendamento.
Importa, também, assegurar que o imóvel
dispõe de licença de utilização que ateste
o fim pretendido do contrato, salvo se se
trate de edifício cuja construção seja anterior à entrada em vigor do Regulamento
Geral das Edificações Urbanas, no respetivo município, devendo ser anexado ao
contrato documento autêntico que demonstre a data de construção.

Deve, ainda, existir o Certificado de Desempenho Energético para o respetivo
edifício arrendado, salvo enquadrado nas
exceções legalmente previstas.
Quanto ao senhorio, e não obstante as
obrigações fiscais que exigem a comunicação do início do arrendamento junto da
Autoridade Tributária, a respetiva liquidação, o pagamento do imposto do selo e
a emissão recibos de renda, importa referir que é condição, e só poderá recorrer ao
procedimento especial de despejo junto
do Balcão Nacional do Arrendamento, se
existir contrato de arrendamento escrito e
comprovativo de haver sido pago o respetivo imposto do selo.
Já quanto ao estado de conservação do
imóvel arrendado, é importante, tanto para o senhorio como para o arrendatário,
que se salvaguarde o futuro e se prove
que o estado do imóvel e do recheio nele

existente se mantêm até à cessação do
contrato. Aliás, o Decreto-Lei que estabelece os requisitos e elementos a que deve
obedecer o contrato de arrendamento prevê, precisamente, que deve ser anexo ao
contrato um documento onde se descreva
o estado de conservação do local e suas
dependências. É aconselhável que as partes recorram a um Solicitador, no sentido
de ser efetuado um Auto de Constatação,
um documento que constata a realidade
material existente no imóvel, possibilitando, inclusive, a recolha de imagens
que ficarão depositadas na plataforma
OSAE 360º e que integrarão o respetivo
Auto. Estas podem, mais tarde, servir de
prova e dirimir eventuais conflitos entre
as partes.
Já sabe, arrende sempre em segurança,
podendo contar com o auxílio do Solicitador!

Quadratura do círculo

É

difícil de entender certos fatos da vida política portuguesa, porquanto só são explicadas no
âmbito de determinada cultura
política. Ora, o sistema político
português tem caraterísticas
muito especiais. Os cidadãos
procuram manter-se à margem
do sistema política, mas, ao
mesmo tempo, esperam que
lhes resolvam todos os problemas. Os portugueses têm uma
relação de filiação, em que o
Estado é um pai tirano.
Mas, vamos aos fatos, tentando explicá-los neste contexto de
certa irracionalidade.
E, o primeiro, consiste na discussão do orçamento. Toda a
gente sabe que o processo de
decisão orçamental não obedece a um modelo racional, mas é
incremental, já que na sua quase totalidade é composta por
despesas fixas, sendo que a parte negocial é marginal, como
refere Wildavsky. E, sendo assim, porquê todo este folclore?

Porque os partidos querem contrapartidas não orçamentais, como a alteração da lei laboral e
uma satisfação dada aos seus
militantes.
O segundo fato é a subida exponencial dos combustíveis,
provocada pelo desequilíbrio
entre a oferta de petróleo e a
procura de derivados (gasolina
e gasóleo). A opinião pública
foi formatada pela comunicação social no sentido de que a
razão da alta de preço estava
nos impostos. Ora, os impostos
pouco têm a ver com esta subida. E o Estado nunca poderia
baixar os impostos, porque isso
significaria ao aumento da procura e as empresas, ligadas ao
setor, absorveriam de imediato
a descida dos impostos, como,
na realidade aconteceu. A única
política racional consiste em
desincentivar a procura por parte dos particulares e subsidiar
as empresas para que a atividade produtiva não seja afetada.
Mas, mais uma vez, o governo
teve que parar a algazarra, pro-

J.A. OLIVEIRA ROCHA
Professor Universitário

Opinião
curando apagar a fogueira da
opinião pública. Mas tinha outros instrumentos de intervenção na opinião pública.
O terceiro fato político respeita à situação do Serviço Nacional de Saúde. Depois da luta heroica durante a pandemia e
depois de injetados milhões de
euros, assiste-se à degradação
dos hospitais e centros de saúde. As filas de espera aumentam nas urgências, os tempos de
espera também aumentam e os
profissionais abandonam os
hospitais públicos. Apesar da
anunciada greve dos médicos,
parece que o dinheiro não é
problema, como não é problema da tão propalada falta de

médicos, já que o seu número
por mil habitantes está acima da
média europeia.
Tudo indica que o sistema
atual não funciona, ou funciona
menos bem. Há que mexer na
organização, no sistema de avaliação de desempenho e no sistema de incentivos. Mas se o
SNS melhorar, o setor privado
perde oportunidades, o qual
criou na opinião pública a ideia
de o SNS está em rutura. Os
Hospitais têm que ganhar autonomia e impor-se nesta guerra
pela saúde, usando instrumentos de gestão adequados.
Finalmente, uma referência à
proposta de lei das ordens profissionais. Trata-se de um problema antigo, redutível à questão dos corpos intermediários.
Montesquieu entendia que os
corpos intermediários representavam uma forma de controlar o
poder político. Já Rousseau insurgia-se contra a existência de
associações e instituições entre
os cidadãos e o poder político,
incluindo a administração local.

O partido socialista sempre alinhou por esta conceção, tanto
mais que as ordens, em Portugal, se transformaram em puras
organizações corporativas (algumas, mesmo, em sindicatos,
como a ordem dos enfermeiros). Mas, outro tanto acontece
com os institutos públicos, que
não sendo corpos intermédios,
retiram a soberania aos cidadãos, comportando-se de forma
irresponsável. Temos lido notícias de universidades que aprovam orçamentos deficitários.
Ora, significa que terá que recorrer-se a empréstimos, ou à
criação de uma opinião pública
que pressione o Estado a aumentar as transferências. A filosofia é esta: gasta-se e alguém
há- de pagar. E, como os gestores e reitores não são responsabilizados civil e criminalmente,
vale tudo.
Mas, isto tem que mudar, já
que o Estado não pode ser tirano e pai. Pobre do ministro das
finanças. Só lhe resta as cativações cegas e irracionais.
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Opinião
Escreve quem sabe

RUI MARQUES Diretor Geral da Associação Empresarial de Braga
CARLOS MALHEIRO

Adaptar Turismo
– tempo de mudar o chip
O

programa Adaptar Turismo vai
arrancar com uma dotação de 5
milhões de euros. Destinado a
apoiar as micro, pequenas e médias empresas deste setor que promovam investimentos que permitam ajustar os métodos
de organização do trabalho e de relacionamento com clientes e fornecedores ao
contexto pós-Covid-19, vai conceder
apoios a fundo perdido até 20 mil euros.
Este mecanismo de apoio à recuperação
da atividade empresarial no setor do turismo foi regulamentado no passado dia 15
de outubro com a publicação do Despacho Normativo n.º 24/2021 do Gabinete
da Secretária de Estado do Turismo.
Serão apoiados projetos com um investimento mínimo de 2.500 euros e que tenham um prazo de execução até 12 meses, não podendo estar iniciados à data de
apresentação da candidatura.
O programa só admite uma candidatura
por empresa e permite financiar:
a) Custos com a requalificação, modernização e ampliação dos espaços existentes, incluindo obras de adaptação, que
permitam responder a necessidades decorrentes da pandemia de COVID-19;
b) Aquisição e instalação de dispositivos
de pagamento automático, incluindo sistemas de self-check-in e self-check-out,
preferencialmente os que utilizem tecnologia contactless;
c) Custos iniciais associados à domiciliação de aplicações/softwares relevantes
para o contexto subsequente à pandemia
de COVID-19, incluindo:
- investimento em hardware que se afigure necessário para o efeito;
- adesão inicial a plataformas de comércio eletrónico;

PROPRIETÁRIO E EDITOR
Arcada Nova – Comunicação, Marketing e
Publicidade, SA. Pessoa colectiva n.º 504265342.
Capital social: 150 mil €uros.
N.º matrícula 6096 Conservatória do Registo
Comercial de Braga.
Detentores de 5% ou mais do capital social: Paulo
Nuno M. Monteiro (99,5%)

- subscrição inicial de aplicações em regimes de software as a service para interação com clientes e fornecedores;
- criação de website/loja online/app justificada pelo contexto atual, bem como a
criação e publicação inicial de novos conteúdos eletrónicos e a inclusão ou catalogação em diretórios ou motores de busca;
d) Aquisição de serviços de consultoria
especializada para a adaptação do modelo
de negócio aos novos desafios do contexto subsequente à pandemia de COVID19, bem como para a requalificação, modernização e ampliação das instalações
que daí resultar, desde que associados, no
contexto da candidatura, à realização dos
investimentos atrás descritos;
e) Despesas com a intervenção de contabilistas certificados ou revisores oficiais
de contas, na validação da despesa dos
pedidos de pagamento, até ao valor de 15
% do valor do investimento e com o limite de €2.500.
Os apoios serão atribuídos sob a forma
de incentivo não reembolsável, mais comummente conhecidos como apoios a
fundo perdido. A taxa de incentivo é de
75% das despesas elegíveis, sendo concedido um apoio máximo de 15.000 euros
por empresa.
Estes limites podem ser alargados, "no
caso das empresas que estiveram encerradas administrativamente no contexto da
situação da pandemia" e que tenham atividade principal como bares, discotecas
ou parques de diversão. Nesses casos, o
limite dos apoios passa a ser de 85% das
despesas elegíveis, até um máximo de 20
mil euros por empresa.
As candidaturas a este mecanismo abriram ontem, dia 21 de outubro, e estarão
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Garantias - Bens,
Conteúdos e Serviços
Digitais

abertas em contínuo atá ao esgotamento
da dotação prevista. Uma vez que as candidaturas apenas têm de cumprir as condições de elegibilidade para poderem ser
apoiadas, ou seja o mérito das candidaturas não é valorizado, é fundamental que
as empresas preparem e apresentem as
suas candidaturas com a maior brevidade
possível. A dotação prevista para o Adaptar Turismo provavelmente permitirá
apoiar pouco mais de 300 candidaturas a
nível nacional, pelo que, as primeiras
candidaturas serão as que beneficiarão de
apoio. Caso para dizer que ‘tempo é dinheiro’.
Após aprovada a candidatura, uma decisão que cabe ao Turismo de Portugal no
prazo de 10 dias úteis, as empresas recebem um adiantamento de 50% do incentivo aprovado. O pedido de pagamento final deverá ser apresentado pelo
beneficiário no prazo de 30 dias úteis
após a conclusão do projeto.
Em resumo, o Governo criou um
mecanismo ágil e de implementação rápida que pretende dar um novo alento e estímulo às pequenas empresas do setor
do turismo, que tantas dificuldades passaram durante o período crítico da pandemia.
No entanto, a iniciativa não parece ter
grande alinhamento com os desafios estratégicos que o país e o setor têm pela
frente.
Creio, por isso, que o seu principal mérito e propósito é mudar o chip dos agentes económicos - foco no presente e no futuro imediato e deixar para trás a crise
provocada pela pandemia, reduzindo assim o incómodo capital de queixa das empresas do setor.
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Foi publicado, no passado dia 18 de
outubro, o Novo Regime Jurídico que
regula os direitos do consumidor na
compra e venda de bens, conteúdos e
serviços digitais.
Este novo diploma legal entra em vigor a 1 de janeiro de 2022, e aqui damos nota de algumas alterações importantes face ao regime legal anterior.
Assim e no quadro de um novo mosaico
da UE de proteção dos consumidores:
- Consagra-se agora a possibilidade
de o consumidor optar diretamente entre a substituição do bem e a resolução do contrato, quando estiver em
causa uma falta de conformidade que
se manifeste nos primeiros 30 dias a
contar da entrega do bem;
- Alarga-se o prazo de garantia dos
bens móveis de 2 para 3 anos;
- Surge um prazo de garantia adicional de 6 meses, caso o consumidor opte
pela reparação do bem móvel - até um
máximo de 4 reparações -, promovendo-se assim o consumo sustentável;
- Elimina-se a obrigação que pendia
sobre o consumidor de denunciar o defeito dentro de determinado prazo após
o seu conhecimento;
- Reforçam-se os direitos do consumidor em caso de falta de conformidade dos bens imóveis, alargando-se o
prazo de garantia dos mesmos para 10
anos, quando a falta de conformidade
se refere a elementos construtivos estruturais.
Dimensão digital do mercado...
Cumpre-se uma ideia forte da Diretiva que passa pela adequação do regime da conformidade dos bens à dimensão digital do mercado, assegurando agora também um elevado
nível de proteção do consumidor no
que concerne aos conteúdos e serviços digitais.
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Opinião
Voz aos escritores

JOANA PÁRIS RITO Escritora

“Deixai Vir a Mim as Criancinhas”

A

Colónia Dignidade, no Chile,
era um paraíso fundado por Paul
Schäfer, um ex-nazi fugido da
Alemanha procurado por pedofilia e que
no Chile encontrou o refugiu perfeito. A
Dignidade foi o meu Inferno na Terra. Líder carismático, munido de uma eloquência invulgar, manipulador nato, Schäfer
erigiu a sua colónia em territórios cedidos
pelo governo chileno, um lugar resguardado dos males do Mundo que baptizou
com o pomposo e irónico nome de Dignidade. Nesse lugar, tudo era praticado e dito na evocação do nome de Deus. Dignidade era uma seita comandada por
Schäfer, composta por colonos alemães e
chilenos. Deus comandava os gestos, as
palavras, as atitudes, os pensamentos, um
Deus que impunha os Seus quereres pelos
mandos de Schäfer. Nesse lugar edílico
apregoava-se os comportamentos exemplares aos olhos de Deus, um lugar onde a
sombra do pecado pairava, oculta e omnipresente, na vida dos colonos guiados pelo discurso demiurgo e ditatorial de Schäfer, um lobo coberto com a pele de
cordeiro que encaminhava o seu dócil e
contricto rebanho segundo as Leis de
Deus. ´
O ex-nazi apartava homens e mulheres,
proibia-lhes intimidade, um pecado capital aos olhos do Senhor, homens e mulheres que trabalhavam sem salário, a quem
confiscava os documentos pessoais, que
entregavam as suas vidas à colónia, ao
bem comum da seita, homens e mulheres
prisioneiros no cárcere pelas suas mãos
erguido. Laboravam horas infindas na
manutenção da cerca que os protegia do
abismo do Mundo, nos campos que lhes
forneciam o alimento, na criação dos animais, na cantina, nas serrações, nas metalurgias, nos barracões têxteis, no hospital
e nas escolas.
A colónia deveria ser autossustentável.
A diário, sob a presença demoníaca e persuasora de Schäfer, lia-se a Palavra do Senhor, dava-se graças, pedia-se perdão pelos pecados, suplicava-se a absolvição. O
hospital também servia a população chilena pobre e engrandecia a imagem de
Schäfer, um benemérito que oferecia cuidados de saúde aos mais carenciados, que
facultava instrução e pão aos meninos da
colónia, alguns órfãos, outros filhos da
miséria, outros frutos da cegueira negligente dos pais ofuscados pela bondade al-

truísta e religiosa de Schäfer, um enviado
de Deus que ao Mundo viera para minorar
as desigualdades da Terra, um abençoado,
um iluminado, Cantemos ao Senhor cânticos de louvor, roguemos-Lhe a protecção do nosso benfeitor, Ámen, Ámen, O
Senhor é meu Pastor nada me faltará e pela mão de Schäfer à bem-aventurança me
guiará.
Era essa mesma mão que pelas noites
escolhia e arrastava um menino para o
quarto, o despia, o deitava, o masturbava,
dele abusava como queria, o bom Schäfer
com os meninos fazia o que lhe aprazia
em nome do Senhor, O Salvador, e enquanto usava e abusava, o pedófilo orava,
Deixai vir a mim as criancinhas, porque
desses inocentes, pobres crentes, é o Reino dos Céus. A cada noite um menino. A
cada noite uma violação. A cada dia o silêncio fortaleza. A cada refeição a prece
de eterna gratidão, a Deus e ao pederasta
a quem deviam a fé e o pão. A cada ano
inúmeras vidas destroçadas. Quantas
crianças torturadas? Como gere as emoções um adulto que foi um menino violentado? Como costura os retalhos das
lembranças sujas, dos lençóis pegajosos,
das almofadas empestadas pela pestilência do violador? Como explica que foi
vasculhado pelas mãos de quem confiava,
até admirava, mãos enluvadas pelo poder,

pela Igreja, pela impunidade, a sacralidade devassada, a fé no Senhor maculada?
Como lida com a culpa uma criança abusada? A traição é uma faca espetada no
coração, uma ferida que não sara, se essa
punhalada é desferida por quem nutrimos
veneração.
Quando Schäfer, na mudez e na ablepsia cúmplices da noite, saía da toca de
predador e vinha aos dormitórios dos rapazes escolher a presa, quando se acercava das camas onde eu e o meu irmão fingíamos dormir, eu levantava-me,
antecipava-me, dava-lhe a mão para que
não levasse o meu irmão, o irmão que
prometi a Deus proteger e que Ele não
protegia, um Deus que de nós se distraía.
Afinal, ao menino e ao borracho Deus
não põe a mão por baixo, nem ninguém
da colónia o fazia. Todos sabiam. Todos
calavam. Sacrificava-me pelo meu irmão
mais novo, órfão e indefeso, franzino e
apavorado à espera que o papão viesse
devorá-lo. Enquanto Schäfer me violava
na sua toca de martírios, ouvia os gritos
dos presos políticos de Pinochet a serem
torturados pelos agentes da DIVA nas caves subterrâneas da colónia, uma conivência entre Schäfer e o ditador chileno
que garantia a protecção e a intocabilidade do pederasta nazi. Quando a luz do dia
aparecia, esgueirava-me do corpo enge-

lhado e nojento de Schäfer, corria para a
camarata onde o meu irmão dormia. Sentava-me na borda da sua cama, devagar
para não o despertar, ameigava-lhe o rosto e chorava, como se aquele pranto lavasse o meu corpo dorido e imundo e de
mim expulsasse o fedor do meu violador.
Dois amigos meus tiveram coragem e fugiram da colónia, denunciaram as monstruosidades da Dignidade. Foram ouvidos. Schäfer morreu na prisão. Demorei
mais de vinte anos a contar a minha história. O pânico, a vergonha e a depressão
tomaram-me refém.
Hoje falo, junto-me à voz de milhões de
vítimas de pedofilia. Uno-me às comissões alemãs, francesas, chinelas e espanholas que investigam e põe a nu a verdade escondida na podridão das instituições
religiosas, mostram a hipocrisia da Igreja
que protege os agressores e desvaloriza as
vítimas, expõe os crimes praticados em
múltiplos locais pelos pederastas ao longo de décadas, crimes cujas penas têm de
se agravar, cuja prescrição tem de acabar.
Os papões estão em todo o lado, por vezes, onde menos se espera. Nenhum pedófilo pode sair impune nem sancionado
com uma pena leve.
Protejam-se as crianças e faça-se justiça,
“Assim na Terra como no Céu”. Ámen.

correiodominho.pt 22 de Outubro 2021

Publicidade 25

26 Publicidade

22 de Outubro 2021 correiodominho.pt

ID:124391013-181:

110.000 €

C.E.: (C) - Loja de 2 pisos no centro da cidade,
com excelente área e montra. Localizada muito
próximo do Fórum Braga.

ID: 124391074-17:

27.500€

Terreno em Oleiros, Guimarães. Com 17.350 m2,
praticamente plano, fechado com portão e vedado
a rede. Local com alguns pinheiros e eucaliptos.

ID:124391013-168:

128.000€

C.E.: (D) - T4 no centro de Braga junto à Estação
de Comboios. Totalmente remodelado,
com cozinha e sala "open space", 2 w.c.´s,
varanda, despensa grande, gás canalizado,
garagem fechada, elevador.

ID: 124391098-5:

442.000€

C.E.: (D) -Magnífica propriedade destinada
a Turismo, em Salamonde - Vieira do Minho.
Possui 9 suítes, 4 cozinhas, forno a lenha,
aquecimento central a lenha. Com uma vista
panorâmica da Serra do Gerês.

ID:124391013-185:

45.000€

Terreno com 1.600 m2, junto ao Rio Lima
(a 50 m) em Gemieira, Ponte de Lima. Viabilidade
para colocação de moradias móveis, bungalows
e todo o tipo de construção não fixa à terra.

ID: 124391005-590:

169.000€

C.E.: (D) - T3, no centro da cidade.
A 200m do Arco da Porta Nova! Composto por:
cozinha mobilada, sala com amplas dimensões,
quartos com roupeiros, marquise, garagem fechada
para 1 viatura.
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PROCURA-SE

TROLHA DE 1.ª, LADRILHADOR,
ASSENTADOR DE BLOCO E CAPOTO
PARA OBRAS NA CIDADE DE BRAGA.
Contato direto empresa | 918 404 950

ROBUST.PT
ADMITE
TROLHA

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

915 820 941

VENDO

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

COMPRO!!!
Imóveis, Automóveis,
Ouro/Prata,
Antiguidades...
Tlm. 967 200 625

Email:
investimentos.imogold@gmail.com

PASSA-SE
OU DÁ-SE
À EXPLORAÇÃO

PASTELARIA

963 888 340

No centro de Braga.
918 867 955

PASTELARIA

PRECISO

ADMITE
FUNCIONÁRIOS

918 867 955

Publicidade 27

SENHOR
COM 66 ANOS

Deseja conhecer senhora
disposta a amar
e ser amada.
Relacionamento sério.
935 889 265

CAVALHEIRO

FUNCIONÁRIO PÚBLICO
Viúvo, sem filhos, deseja
conhecer senhora
com apresentação
a partir dos 45 anos,
para refazer a sua vida.

912 855 406

Freitas Costa & Filhos S.A.

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

✓

253 606 830

SENHORA
P/LIMPEZA
EM BRAGA

- Pessoas pró-activas e com facilidade
de comunicação / interacção pessoal
- Gosto em lidar com Clientes, procurando
sempre atingir um serviço de excelência
- Forte orientação para resultados
- Apetência para trabalhar por objectivos
- Gosto por trabalho em Equipa
- Carta de condução
VANTAGENS
- Integração em equipa dinâmica e experiente
- Apoio permanente de um Director Comercial
- Valorização profissional e perspectivas
de carreira
- Formação contínua
- Telemóvel, Viatura e Computador da Empresa

VENDE-SE
MONTE DE 42.000 M2

GRUPO INVICTADADOS

ADMITE
COLABORADORES

LIGAR ENTRE AS 10H E AS 12H

PROCURA-SE

recrutamentoangroup@gmail.com

969 614 529

935 117 229 / 935 117 227

GESTOR
DE CLIENTE

Candidaturas para:

Serviços domésticos

COM O SEGUINTE PERFIL:
• Idade entre os 21 e 50
• Carta condução
com 2 anos experiência mínima
• entrada imediata

ESTÁMOS A RECRUTAR

CERVÃES - VILA VERDE
€ 40.000
Favor ligar ao 927 562 704

QUIOSQUE
TABACARIA
RECEPCIONAMOS
DIZERES
CENTRAL
TODOS OS DIAS
D’AGORA
Central de
O SEU PEQUENO
Avenida
Camionagem
ANÚNCIO
da Liberdade
Braga
junto à Praça de Táxis
da Ponte de S. João

ARRENDA-SE
Espaço para Consultório/Escritório
no Edifício da Clínica de São Lázaro.
Central, de fácil acesso e com muita luz.
Valor 350,00 €

ESCRITÓRIO

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

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 FOCUS HYBRID 125CV
21.750€
7 ANOS GARANTIA
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“Correio do Minho”, 22/10/2021

NOTÁRIA

Teresa Jácome Correia

NOTÁRIA
MARIA TERESA JÁCOME DE SOUSA AMORIM CORREIA
AVENIDA DA LIBERDADE, N.º 682, 1.º ESQ.º, BRAGA

DR

Autarquia de Esposende anunciou, ontem, as áreas funcionais que serão assumidas, no novo mandato, pelo executivo municipal

Benjamim Pereira apresentou
áreas do novo executivo
AUTARQUIA de Esposende deu a conhecer a distribuição de áreas funcionais pelo
novo executivo municipal, seguindo o critério que norteou a escolha da equipa.
ESPOSENDE
| Redacção |

O presidente da Câmara Municipal
de Esposende, Benjamim Pereira
apresentou a distribuição de áreas
funcionais pelo novo Executivo
Municipal. Seguindo o critério que
norteou a escolha da equipa com
que se apresentou ao escrutínio dos
Esposendenses, o autarca definiu as
áreas funcionais em função das
competências dos elementos que integram o Executivo Municipal.
Desde a tomada de posse, a 9 de
Outubro que os vereadores têm reu-

nido para analisar aquelas que são
as linhas estratégicas para um horizonte de médio e longo prazo. “Perfilam-se grandes acções para o concelho de Esposende e, olhando aos
superiores interesses da população,
foi escrupulosamente definida a responsabilidade de cada vereador”.
Assim, as áreas funcionais adstritas ao presidente da câmara são Comunicação e Marketing Territorial;
Planeamento e Gestão de Instrumentos de Gestão Territorial; Gestão de Fundos e Instrumentos de Financiamento; Administração e Recursos Humanos; Gestão de Projec-

tos e Obras Municipais; Sector Empresarial Local; e Juntas de Freguesia.
Quanto ao vereador Guilherme
Emílio fica responsável pelas áreas
da Gestão Urbanística; Gestão e
Manutenção de Equipamentos e Infraestruturas; Protecção Civil; e
Florestas.
Para terminar, a vereadora Alexandra Roeger vai ter a seu cargo os pelouros da Protecção Animal e Veterinária; Saúde Pública; Coesão e
Desenvolvimento Social; Energia;
Educação; Cultura; Qualidade e
Auditoria; e Ambiente.

MISSA DE 30.º DIA DE FALECIMENTO

JOSÉ ALBERTO
MARTINS FERNANDES
Seus pais e restante família participam a todas as pessoas
de suas relações e amizade que será celebrada missa de 30.º
dia de falecimento em sufrágio da sua alma, hoje, dia 22 de
Outubro, pelas 19.15 horas na Igreja Paroquial de Lomar,
Antecipadamente agradecem a todos quantos se dignem
participar neste acto religioso.
Braga, 22 de Outubro de 2021
A Família

Certifico, para efeitos de publicação, que a folhas 138 e seguintes do livro de notas nº 205-A deste Cartório, sito na Avenida da
Liberdade, n.º 682, 1º, esqº, da cidade de Braga, se encontra exarada uma escritura de retificação de justificação notarial, outorgada hoje, na qual:
a) MARIA DA ADORAÇÃO AFONSO DE OLIVEIRA MOREIRA, NIF 162 532 288, e marido, MANUEL JOSÉ DIAS MOREIRA,
NIF 162 532 296, casados no regime da comunhão geral de bens,
ambos naturais da freguesia de Carvalheira, do concelho de Terras
de Bouro, nela residentes no lugar do Quintão, nº 1, C.P. 4840-040
Carvalheira, titulares dos Cartões de Cidadão respetivamente n.ºs
06406410 7 ZX0, válido até 20/07/2030 e 00762227 9 ZZ7, válido
até 28/07/2030, ambos emitidos pela República Portuguesa; e
b) ANTÓNIO AFONSO DE OLIVEIRA, NIF 146 978 196, e
mulher, MARIA ISABEL BARROSO DE ARAÚJO OLIVEIRA, NIF
174 234 406, casados no regime da comunhão geral de bens, naturais, respectivamente, das freguesias de Carvalheira e Covide, ambas do concelho de Terras de Bouro, nesta última residentes na
Rua do Reconco, nº 44, C.P. 4840 - 080 Covide, titulares dos Cartões de Cidadão respetivamente n.ºs 05834149 8 ZY8, válido até
09/04/2029 e 09474157 3 ZY9, válido até 28/08/2030, ambos emitidos pela República Portuguesa, declararam o seguinte:
Por escritura celebrada no dia um de fevereiro de dois mil e
treze, no extinto cartório do Notário Rodrigo António Prieto da Rocha Peixoto, em Braga, exarada a folhas cento e vinte e cinco do
livro de notas número cento e oitenta e cinco - E, procederam, entre
outros, à justificação do prédio urbano, sito no lugar do Assento, n.º
46, freguesia de Carvalheira, do concelho de Terras de Bouro, que
identificaram como casa de habitação, de rés-do-chão e andar, com
logradouro, com as áreas coberta e descoberta de quarenta metros
quadrados e de dezasseis metros quadrados, respectivamente, inscrito na matriz sob o artigo 427, com o valor patrimonial tributário de
€1.890,00.
Nessa escritura declararam:
Serem, à data e com exclusão de outrem, donos e legítimos
possuidores de tal prédio, por doação, meramente verbal, que lhes
fez Fernando dos Anjos Machado, solteiro, maior, residente que foi
no lugar do Assento, daquela freguesia de Carvalheira, há mais de
vinte e cinco anos;
Estarem desde tal doação, portanto há mais de vinte anos, na
detenção e fruição dele;
Ter sido essa detenção e fruição adquirida e mantida sem violência, e exercida sem oposição ou ocultação de quem quer que
fosse, e sempre de forma ininterrupta, traduzindo-se nos factos
reveladores de uma normal utilização do prédio, habitando-o e procedendo à sua conservação e introduzindo-lhe benfeitorias.
Sendo tal posse pacífica, pública e contínua, e tendo durado
mais de vinte anos, permitiu-lhes a aquisição do prédio por usucapião.
Como consequência da aquisição por esse meio, o prédio foi
registado em seu nome pela inscrição da apresentação mil novecentos e sessenta e cinco, de vinte e seis de abril de dois mil e treze.
Posteriormente, venderam-no à sociedade “Loft Busines - Investimentos Imobiliários Lda”, a qual o registou a seu favor pela inscrição da apresentação mil quinhentos e sessenta e três, de dezassete de agosto de dois mil e vinte; e esta, por sua vez, vendeu-o à
sociedade “Figueiredo & Bernardes - Investimentos, Lda”, sua atual
proprietária, a favor de quem está registado pela inscrição da apresentação quatro mil cento e sessenta e cinco, de dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e um.
No entanto cometeram um lapso na identificação do prédio: afirmaram serem as suas áreas as constantes da matriz – coberta e
descoberta de quarenta metros quadrados e de dezasseis metros
quadrados – as quais reputaram como corretas.
Contudo, a sociedade atual proprietária, pretendendo proceder
à sua reconstrução e ampliação, procedeu a rigoroso levantamento topográfico, exigível para obtenção do licenciamento necessário
para o efeito. E desse levantamento topográfico resultou ser a área
coberta de noventa e um metros quadrados e oitenta e cinco decímetros e a descoberta de cento e cinquenta e quatro metros quadrados. A inerente retificação já foi efetuada em sede fiscal pela
sociedade proprietária.
Eles, como justificantes, para ajustar a descrição predial à realidade, e nos termos e para os efeitos do artigo 28º-C do respectivo Código, retificam a falada escritura de justificação, declarando
que o prédio urbano dela objeto, atrás identificado, tem a área
coberta de noventa e um metros quadrados e oitenta e cinco decímetros e a descoberta de cento e cinquenta e quatro metros quadrados.
Os seus limites e configuração não sofreram qualquer alteração
desde a sua construção inicial, nem na sua volumetria ou limites
externos, nem tão pouco foi objeto de qualquer anexação não titulada.

ESTÁ CONFORME O ORIGINAL.
Braga, 19 de outubro de 2021.
A Notária
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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

05:59
06:30
10:00
12:59
14:24
15:07
17:30
19:07
19:59
21:01
21:37
23:53

17:26
17:42
17:53
18:05
18:28
18:51
19:02
19:14
19:37
19:58
20:20
20:28
20:37

06:00
08:30
10:00
13:00
14:45
16:00
17:45
18:15
19:00

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Os Nossos Dias
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
Sexta às 9
Joker
Depois, Vai-Se A Ver e Nada
- Best Of
00:27 Inês Da Minha Alma
01:45 Património Mundial da Unesco
- A Cápsula do Tempo
02:45 Unidos ao Clube

21:30
22:01
22:44
23:53
00:42
01:27

Pablo
Shane, o Chef
Mouk
As Regras do Ângelo
Danger Mouse
Squish
Radar XS
Sempre Atrasados
Falar Para o Boneco
Boss Baby
Peanuts
Banda Zig Zag
Francisco Lyon de Castro:
Maior Que a Censura
Jornal 2
O Agente Imobiliário
Folha de Sala
O Disfarce do Imperador
Linhas Sombrias
Sociedade Civil

20:00
21:45
22:45
23:30
00:45
00:30
01:15
02:00

TVI
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Júlia
Orgulho e Paixão
Fina Estampa
Quem Quer Namorar Com
o Agricultor? - Tudo Por Tudo
Jornal da Noite
Amor, Amor
A Serra
Quem Quer Namorar Com
o Agricultor? Tudo Por Tudo
Bom Sucesso
Tempo de Amar
Quem Quer Namorar Com
o Agricultor? Tudo Por Tudo
Investigação Criminal

06:05
06:30
07:00
10:15
13:00
14:45
16:00
18:00
19:00
19:57
21:45
22:30
00:45
01:45
02:15
03:15
04:00

George, o Curioso
Diário Dda Manhã
Esta Manhã
Dois às 10
Jornal da Uma
A Única Mulher
Goucha
Cristina Comvida
Big Brother - Diário
Jornal das 8
Festa é Festa
Bem Me Quer
Big Brother - Extra
Big Brother - Ligação À Casa
Os Heróis
Doce Tentação
Fascínios

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

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt
CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

Rua José Alves Leite, 36

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Praça Guilherme de Abreu, 61

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
MINHA FARMÁCIA T. 253 814 220

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
SÃO MIGUEL T. 253 481 429

PONTE DA BARCA
POPULAR T. 258 452 118

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

Rua Dr. Abílio Torres, 442

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216

FAFE
FERNANDES CASTRO T. 253 599 273

ARCOS DE VALDEVEZ
ST. BÁRBARA T. 258 514 090

R. Conselheiro São Januário 95

R. Gen. Humberto Delgado ,107

R. Dr. Joaquim Carlos Cunha Cerqueira, 103

PIPA T. 253 262 457

GUIMARÃES
LOBO T. 253 412 124

CAMINHA
TORRES T. 258922104

Av. Dom João II, 394

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

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

VILA VERDE
MISERICÓRDIA T. 253 311 172

Av. de Londres, 284

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CENTRAL T. 252 323 214
Praça Dona Maria II, 1406

Praça Conselheiro Silva Torres

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249
Rua de Galvão s/n

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
VALE DO MOURO T. 251 565 821

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Quinta Andorinhas Loja 9/10

1
7

3

6
6
1

Rua António José Pereira 66

PONTE DE LIMA
SÃO GONÇALO T. 258 931 043

7
9

2

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 220

Sudoku

6

8

4

3

1

4

3

2

2

8

4

9

6

Edífício da Rotunda Lote 1 Fração A

VIANA CASTELO
S. VICENTE T. 258 777 986
Rua da Bandeira, 814

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

3

9

1

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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Publicidade 31

CABRITINHA
DE VOLTA

19 aninhos
Corpo
escultural,
alta, magra
e elegante.

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

das 8 às 19 horas

918 595 077

JOGOS

LORENA

PORTUGUESA

911 161 354

Segunda 18/10/21

964 131 762

Sorteio 42/2021

ATENDO SÓ

Safadinha Gulosa

MENINA SÓ

Sou Carinhosa e Sensual.
Farei do seu
momento inesquecível.
Local discreto e higiénico.

Venha disfrutar de momentos
únicos com uma mulher sexy
delicada, meiga, carinhosa
e muito simpática.
Atendo sem pressas

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

969 080 576

912 585 106

925 751 527

BRAGA
TÁXIS

253
916
966
936

24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

253
233
233
233

253
602
602
602

00 873
2.º Prémio 66 928
3.º Prémio 58 945
1.º Prémio

Terça 19/10/21

Sorteio 84/2021

4 20 36 40 41
*1 *6
Quarta 20/10/21

QUER CASAR
CASAR OU NAMORAR?

Sorteio 84/2021

www.amorenostrum.com
ww.amorenostrum.com

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

COM
M 7 AGÊNCIAS
AGÊNCIAS EM TTODO
ODO O PPAÍS
AÍS

11 17 25 30 34
+8
Quinta 21/10/21

253 27
2766 004

BRAGA
BRA
GA • PORT
PORTOO • VISEU • COIMBRA • LEIRIA • LISBO
LISBOAA • FARO
FARO

Mary
NABOKOVA
Sempre bela e
sensual, a blogger
convida os seus
seguidores a um
mergulho refrescante
na piscina.

Sorteio 42/2021

74 018
244
3.º Prémio 55 840
4.º Prémio 53 506
Terminação 8
Série sorteada 2.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 65

Sexta 15/10/21

Sorteio 83/2021

21 26 31 34 49
*2 *5

Sorteio 42/2021

XXX 39267
Sábado 16/10/21

Sorteio 83/2021

3 16 24 41 46
+12

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: O Eremita, que
significa Procura, Solidão.
Amor: Pode sentir-se mais sozinha.
Procure a companhia de amigos.
Saúde: Cuide de si. Peça ao médico
para fazer exames gerais.
Dinheiro: Controle os gastos. Não
se deixe levar pelo impulso.
Números da Sorte: 9, 17, 28, 31,
35, 42
Touro
Carta do Dia: 4 de Ouros, que
significa Projetos.
Amor: Trate as pessoas que a
rodeiam com carinho. O amor é um
bem supremo.
Saúde: Possibilidade de problemas
a nível ocular. Procure o médico.
Dinheiro: Ótima fase para fazer
colocar novos projetos em marcha.
Números da Sorte: 3, 4, 17, 19, 24,
31
Gémeos
Carta do Dia: 10 de Ouros, que
significa Prosperidade, Riqueza e
Segurança.
Amor: O amor é a maior riqueza
que temos. Mime a sua carametade.
Saúde: Terá energia para dar e
vender. Continue a alimentar-se
bem.
Dinheiro: Pode conhecer o sucesso
a nível profissional.
Números da Sorte: 13, 14, 21, 25,
36, 39
Caranguejo
Carta do Dia: Rainha de Paus, que
significa Poder Material.
Amor: Cultive a harmonia na sua
vida. Seja amigo da pessoa que
tem ao lado.
Saúde: Bom dia para cuidar mais
da aparência.
Dinheiro: Boas perspetivas
económicas e financeiras. Terá
mais poder material.
Números da Sorte: 14, 16, 26, 31,
39, 47
Leão
Carta do Dia: Rei de Copas, que
significa Poder de Concretização,
Respeito.
Amor: Trate o seu par com o
respeito que merece. Crie laços
fortes.
Saúde: Procure fazer uma
alimentação mais equilibrada. A sua
saúde agradece.
Dinheiro: As finanças poderão ter
um aumento significativo.
Números da Sorte: 3, 9, 11, 13, 38,
47
Virgem
Carta do Dia: Cavaleiro de Copas,
que significa Proposta Vantajosa.
Amor: O seu amor poderá fazer-lhe
uma grande surpresa. Mostre
quanto o ama.
Saúde: Purifique o fígado tomando
chá de coentros.
Dinheiro: Ótimo período. Nunca
desista dos seus sonhos!
Números da Sorte: 9, 14, 15, 23,
28, 45

Balança
Carta do Dia: 10 de Paus, que
significa Sucessos Temporários,
Ilusão.
Amor: O seu poder de sedução está
em alta. Faça uma declaração ao
seu par.
Saúde: Se anda com falta de apetite
tome um chá de erva-doce.
Dinheiro: Concentre-se nas suas
tarefas e faça com que o seu
sucesso perdure por muitos anos.
Números da Sorte: 9, 17, 20, 22,
35, 46
Escorpião
Carta do Dia: 10 de Copas, que
significa Vitória.
Amor: Sente-se disponível para
amar. Abra o coração. Será muito
feliz.
Saúde: Cuidado com os ossos.
Fortaleça-os comendo nozes e
arroz integral.
Dinheiro: Aposte no trabalho. Os
rendimentos não tardarão.
Números da Sorte: 9, 17, 21, 23,
45, 48
Sagitário
Carta do Dia: 7 de Ouros, que
significa Trabalho.
Amor: Evite que a família se
intrometa na sua relação afetiva.
Saúde: Possíveis dores de ouvidos.
Proteja-se do frio.
Dinheiro: O trabalho pode exigir
mais de si. Seja cuidadosa.
Números da Sorte: 9, 10, 17, 23,
38, 45
Capricórnio
Carta do Dia: 4 de Paus, que
significa Ocasião Inesperada,
Amizade.
Amor: A sua cara-metade poderá
fazer-lhe uma surpresa. Ficará feliz.
Saúde: Para melhorar a postura
aposte no exercício físico. Faça
alongamentos.
Dinheiro: Dedique-se mais ao
trabalho. Terá bons resultados.
Números da Sorte: 6, 14, 21, 29,
38, 47
Aquário
Carta do Dia: O Julgamento, que
significa Novo Ciclo de Vida.
Amor: Fase amorosa favorecida.
Conquiste a pessoa que anda a
roubar-lhe o sono.
Saúde: Mantenha o bom humor
comendo arroz integral.
Dinheiro: Poderá iniciar um novo
ciclo no trabalho. Chegará a bom
porto.
Números da Sorte: 23, 28, 30, 34,
41, 45
Peixes
Carta do Dia: 9 de Ouros, que
significa Prudência.
Amor: Afaste-se de certas pessoas
que estão consigo por interesse.
Seja prudente.
Saúde: Andará mais triste e terá
necessidade de se isolar. Não o
faça por muito tempo.
Dinheiro: Um amigo pode pedir-lhe
ajuda. Não lhe falte.
Números da Sorte: 14, 16, 26, 31,
39, 47
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Braga

Caminha

Hospital investe 100 mil euros
em nova torre de laparoscopia

GNR detém
três homens
em flagrante delito
A GNR deteve, em flagrante, em
Caminha, no distrito de Viana do
Castelo, três homens por furto de
metais não preciosos, informou
ontem aquela força policial.
Em comunicado enviado às
redacções, o Comando Territorial da
GNR de Viana do Castelo explicou
que a detenção, na passada terça-feira, ocorreu no decurso de uma
acção de patrulhamento.
Os militares da GNR “detectaram um
ruído suspeito proveniente de instalações antigas situadas em Caminha
e após a abordagem ao edifício,
detectaram três homens a cortar
uma caixilharia de alumínio, arrastando-a para o exterior”.
Os detidos, de 43 e 54 anos, foram
constituídos arguidos e os factos
remetidos ao Tribunal Judicial de
Caminha.

UMinho

Investigador defende
criação de refúgios
climáticos nas cidades
O geógrafo e investigador da Universidade do Minho Hélder Lopes
considerou que as cidades precisam
de “refúgios climáticos” para salvaguardarem habitantes e turistas de
“ondas de calor” ou “situações de
frio”. Tendo por base um estudo sobre alterações climáticas na Área
Metropolitana do Porto (AMP), o
geógrafo disse que o planeamento
das áreas urbanas continua repleto
de “inadaptação” e de “iliteracia
climática”. “É necessário criar refúgios climáticos que permitam às
pessoas salvaguardar-se perante
uma onda de calor”, referiu.

Guimarães

Novos vereadores municipais encarregues
da cultura, turismo, desporto e urbanismo

O Hospital de Braga investiu cerca de 100 mil euros numa torre de
laparoscopia para o Bloco Operatório, um equipamento que permite
ao cirurgião realizar vários procedimentos cirúrgicos, sendo guiado
por imagem de vídeo, foi ontem anunciado pela direcção da unidade hospitalar.
Em comunicado, o hospital refere que, graças à nova torre laparoscópica, “o cirurgião evita cicatrizes maiores, o que diminui o risco de
infecção pós-operatória e aumenta significativamente o conforto na
convalescença, ao causar menos dor pós-operatória”, acrescentando
ainda que este equipamento permite uma recuperação “muito mais
rápida” para o exercício de actividades pessoais e profissionais.
Este novo aparelho trata-se de uma torre de laparoscopia 3D,
que proporciona uma melhor imagem de vídeo tridimensional ao
cirurgião, “o que torna o procedimento mais rápido e seguro, com
benefício óbvio para os utentes”.
A utilização desta nova torre laparoscópica exige do cirurgião uma
formação específica complementar.

Os três novos vereadores na maioria que governa a Câmara Municipal de Guimarães, Paulo
Lopes Silva, Nélson Felgueiras e Ana Berkeley Cotter, têm a seu cargo os pelouros da cultura, do turismo, do desporto e do urbanismo. As competências atribuídas a cada um dos sete
vereadores eleitos pelo PS nas autárquicas de 26 de Setembro encontram-se num despacho
emitido ontem à tarde pelo presidente da câmara, Domingos Bragança, reeleito para um
terceiro e último mandato.
Paulo Lopes Silva vai ser o responsável pela cultura e pelo turismo nos próximos quatro
anos, tendo ainda assumido a presidência da cooperativa A Oficina, responsável pela programação dos equipamentos culturais do município. Mestre em engenharia de sistemas
pela Universidade do Minho o líder do departamento nacional de dados no PS entre julho
de 2012 e dezembro de 2014, o político, de 34 anos, assume também os pelouros da modernização administrativa e qualidade, dos sistemas inteligentes e de informação, de atendimento ao público e de recursos humanos.
Já Nelson Felgueiras, presidente da Comissão Nacional da Juventude Socialista entre 2018 e
2020, tem a seu cargo os pelouros do desporto e da juventude. Licenciado em direito pela
Universidade de Coimbra, o político de 31 anos vai ainda encarregar-se dos pelouros da fiscalização, da polícia municipal, das contraordenações e das execuções fiscais. Ana Berkeley
Cotter, de 35 anos, mestre em arquitectura e urbanismo pela Universidade de Évora, é responsável pelo urbanismo e também pela gestão do centro histórico de Guimarães.
Os outros representantes socialistas transitam do mandato anterior, com o presidente, Domingos Bragança, a assegurar as obras municipais, o pelouro financeiro, os fundos comunitários e o desenvolvimento económico.
Já a vice-presidente, Adelina Paula Pinto, tem sob a sua alçada a educação, a saúde, a habitação e a nova candidatura a Capital Verde Europeia.
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PRODUTOS DA SEMANA
VALIDOS DE 21 A 27 DE OUTUBRO
EM TODO O BACALHAU SECO INTEIRO 30% EM CARTÃO

LOMAR - BRAGA
JUNTOS PELO MELHOR E MAIS BARATO

FRANGO INTEIROC/MIÚDOS:.............................1.49€/KG
PORCO BIFANAS:...............................................2.85€/KG
FIAMBRE DA PERNA PRIMOR:...........................7.59€/KG
QUEIJO FLAM. BARRA MESTRE QUEIJEIRO:......3.99€/KG

