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Covid-19

Destaque

COVID-19
31,292

MORTES

1,356 (+14)

RECUPERADOS

Casos Confirmados

PORTUGAL

+ 285 NOVOS CASOS

18,349 (+253)

REGISTO de oito novos casos no Minho. Número de recuperados aumentou,
mas também o total de não confirmados.

CASOS SUSPEITOS
316,364 (+2,663)

Portugal
Campos de férias alvo
de normas para
prevenir contágio

16703
NORTE

As instalações dos campos de férias terão que reforçar a higienização e os materiais desinfecção,
acautelar regras de distanciamento físico e evitar grandes
concentrações de crianças/jovens.
O IPDJ, entidade pública que regula o exercício da actividade de
organização de campos de férias, desenvolveu, com o aval da
DGS, um documento de apoio
com orientações de funcionamento.

3690

CENTRO

10055
LISBOA
E VALE DO
TEJO

256
ALENTEJO

363
ALGARVE

NÚMEROS

| Rui Miguel Graça |

90

135

MADEIRA

AÇORES

5,751,184
Contagem Mundial
+ 73,038 NOVOS CASOS
CASOS

EUA
BRASIL
RÚSSIA
ESPANHA
REINO UNIDO

Mais de dois mil casos
não confirmados no país

1,740,100
396,166
370,680
283,849
267,240

MORTES
355,361

RECUPERADOS
2,473,010

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

101,740 1,155,267
24,746 158,593
3,968 224,504
27,118 59,773
37,460
N/A

17,146
2,300
2,300
854
1,559

Brasil
São Paulo anuncia reabertura gradual
da economia a partir de 1 de Junho
AO governador de São Paulo, João Doria, anunciou a reabertura gradual
da economia a partir de 1 de Junho, naquele que é o estado mais rico e
populoso do Brasil, mas também o epicentro da covid-19 no país.

Oito novos casos registados no
Minho, segundo o relatório da
Direcção-Geral de Saúde de ontem. Famalicão (1), Barcelos
(1), Vila Verde (2), Viana do
Castelo (1), Vizela (2) e Vieira
do Minho (1) foram os concelhos com novos casos.
O total de casos suspeitos desde o dia 1 de Janeiro de 2020 é
de 316364, mais 2,663 casos do
que no dia anterior (313886). O
número de casos não confirmados também aumentou, passando de 281064 para 283186. O nímero de casos recuperados é
agora de 18349 (18096 no dia
anterior). O número de óbitos é
agora 1356, ou seja, mais catorze do que no dia anterior. No
Norte já morreram 755 pessoas,
no Centro 235, na zona de Lisboa e Vale do Tejo 335, no Alentejo 1, Algarve 15 e nos Açores
15. Aguardam resultado laboratorial 1886. Em contacto em vigilância pelas autoridades de
saúde estão 27141.
O número de casos internados
é de 510, sendo que internados
em UCI é de 66.

§relatório
Caracterização demográfica dos casos confirmados

Evolução diária nos concelhos minhotos
Concelhos
Braga
Guimarães
Famalicão
Barcelos
Vila Verde
Viana do Castelo
Vizela
Fafe
Monção
Amares
Arcos de Valdevez
Melgaço
Póvoa de Lanhoso
Esposende
Vieira do Minho
Ponte de Lima
Celorico de Basto
Caminha
Cabeceiras de Basto
Valença
Terras de Bouro
Paredes de Coura
Vila Nova de Cerveira
Ponte da Barca
Total

Segunda
1209
707
398
298
228
184
135
121
116 (+2)
78
73
62
61 (+3)
46
36
28
23 (+1)
19
17
12
10
7
8
6

Terça
1213 (+4)
710 (+3)
398
298
231 (+3)
185 (+1)
137 (+2)
121
116
78
73
63 (+1)
61
46
36
28
23
19
18 (+1)
12
10
7
8
6

Quarta-feira
1213
710
399 (+1)
299 (+1)
233 (+2)
186 (+1)
137 (+2)
121
116
78
73
63
61
46
37 (+1)
28
23
19
18
12
10
7
8
6

3882 (+6)

3897 (+15)

3905 (+8)
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Braga
§política

ACB: “é inevitável” injectar capital
a fundo perdido nas empresas

Pago pelas autarquias
Deputados do PSD
questionam Governo
sobre material escolar

“A AJUDA às empresas com injecção de capital a fundo perdido é inevitável”, afirmou o presidente da
ACB, na comemoração dos 157 anos da instituição, onde reclamou mais medidas para fazer face à crise.
ACB

| Marlene Cerqueira |

Contribuir para relançar a economia é a principal tarefa que a
Associação Comercial de Braga
(ACB) abraça no momento em
que comemora o seu 157.º aniversário. O presidente da Direcção, Domingos Macedo Barbosa, garante ao país que “pode
contar com as empresas e com
os empresários, como sempre
aconteceu”, mas alerta que fazem falta mais medidas de apoio
ao tecido empresarial, concretamente a injecção de capital a
fundo perdido “que é inevitável”.
A mensagem foi deixada ontem à noite, na sessão comemorativa dos 157 anos da ACB,
momento que ficou marcado pela reivindicação de mais medidas de apoio para que as empresas possam sobreviver à crise
causada pela pandemia.
No seu discurso, o presidente
da ACB começou por realçar
que “nunca como hoje foi tão
evidente a importância das instituições empresariais na definição das políticas sociais e económicas lançadas pelos governos e autarquias locais”.
Garantiu ainda que a ACB foi e
será parceira activa “na defesa
dos interesses da economia, das
empresas e dos rendimentos de
pessoas e famílias”.
Macedo Barbosa recordou que
a ACB foi chamada a responder
a “esta tragédia sanitária” e que
“esteve à altura do momento,
obrigando a direcção a trabalhos
redobrados, mas sem regatear
esforços”.
A ACB “não encerrou dia nenhum para acudir às múltiplas
solicitações dos empresários na
orientação das medidas que iam
sendo lançadas pelo governo e
pela autarquia. Ao mesmo tempo, em estreita cooperação com
a autarquia, a ACB, esteve e
continua a estar muito activa
ajudando a delinear medidas

DR

Domingos Macedo Barbosa apela às empresas para que se associem à ACB tornando assim ainda mais forte o seu poder reivindicativo

muito importantes e urgentes para as empresas”, realçou, apontando que para esse relançar da
economia é fundamental “restabelecer a confiança dos consumidores”.
Esta associação espera agora
do Governo “medidas concretas” que vão de encontro às necessidades sociais da população
em geral e das empresas em particular, porque “salvar empresas
é salvar pessoas”.
Para a ACB, as medidas lançadas até hoje “foram fundamentais e oportunas, mas insuficientes”, pelo que “têm, obrigatoriamente, que ser reforçadas e
adequadas às reais necessidades
das empresas e dos diversos sectores de actividade”.

“A ajuda às empresas com injecção de capital a fundo perdido é inevitável”, defendeu, mas
reivindicou também “ajustamentos no tempo e na forma” para o
regime de lay-off simplificado.
Sobre as moratórias, reconheceu que “foram uma boa medida, mas a curto prazo serão uma
dificuldade asfixiante para as
empresas que, na sua maioria,
não reúnem condições para satisfazer as exigências da obtenção de crédito”.
Macedo Barbosa referiu que a
ACB reconhece que “as dificuldades são diferentes quando falamos de micro e pequenas empresas dos sectores dos serviços,
alojamento, comércio e restauração, já que a sua maioria estão

lll
“As medidas lançadas até hoje foram fundamentais
e oportunas, mas insuficientes. Têm, obrigatoriamente,
que ser reforçadas e adequadas às reais necessidades
das empresas e dos diversos setores de actividade.”

Domingos Macedo Barbosa
Presidente da Direcção da Associação Comercial de Braga

ancoradas no turismo e este vai
demorar a restabelecer”.
Por isso, pede “medidas ajustadas à sua realidade” deste sector.
Num âmbito mais alargado, recordou que a ACB continua a
reforçar os serviços de apoio às
empresas em todas as vertentes
da economia, com programas
ajustados às necessidades de cada empresa.
Na vertente da formação profissional, a ACB continua com
as qualificações de activos e na
requalificação de empresas e
empresá- rios com forte impacto
no desenvolvimento empresarial
da região.
Terminou sublinhando que “a
ACB é um activo importante ao
serviço das empresas, da economia e do país”, daí o apelo a que
mais empresas se tornem sócias.
“Acredito e tenho a certeza que
a nossa valorização institucional resultará em valor acrescido para as nossas empresas e daí
o meu apelo à maior consciência associativa empresarial”,
disse.

Os deputados do PSD eleitos por
Braga querem perceber como irá
o Governo gerir “a universalidade, já prometida, no acesso ao
ensino à distância”. Num pedido
de esclarecimentos remetido ao
ministro da Educação, questionam a forma de aquisição dos
equipamentos, como computadores, tablets e routers de acesso
à internet, que irá ser feita para
garantir o acesso aos estudantes
do básico e secundário. E recordam que muitas autarquias tiveram necessidade de avançar com
a compra desses equipamentos
de forma a dar resposta imediata
aos alunos sem acesso a estas
ferramentas.
Os deputados do PSD querem saber se o governo tem intenção de
“ressarcir as autarquias do investimento que têm realizado” e que
serviu para apoiar os estudantes,
sublinhando que, até ao momento, a universalidade foi garantida
pelas câmaras municipais do distrito de Braga sem o apoio do
Ministério da Educação.

Crítica
PS de Braga acusa TAP
de não servir o Norte
O PS de Braga veio a público condenar a estratégia da TAP em relação ao norte do país, considerando que a mesma “configura
um absoluto desrespeito para
com esta parte do país”.
O programa de retoma da transportadora aérea deixa praticamente de fora das operações o
Aeroporto Francisco Sá Carneiro,
situação que o PS considera prejudicial para a coesão nacional e
constituir” mais um forte factor
penalizante para a recuperação
da economia da região onde se
encontram as maiores empresas
exportadoras do país”.
O PS de Braga lança um apelo directo ao Governo “para intervir
no sentido de impedir mais esta
discriminação”. Os socialistas de
Braga defendem que uma eventual ajuda pública à TAP, conforme tem sido solicitado, “deve ser
bem equacionada por forma a
garantir que a sobrevivência da
companhia se justifica pelo serviço que presta ao país no seu todo
e não apenas a uma parte dele”.
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Capital da Cultura do Eixo Atlântico
é retomada em Janeiro de 2021
PANDEMIA obrigou ao cancelamento de todos os eventos previstos para depois de 14 de Março.
Programa vai ser retomado em 2021, mantendo-se Braga a Capital da Cultura do Eixo Atlântico.
EIXO ATLÂNTICO

| Marlene Cerqueira |

A Braga - Capital da Cultura do
Eixo Atlântico prossegue oficialmente em 2021. A decisão é
anunciada depois de pandemia
causada pela Covid-19 ter provocado inúmeras limitações e
cancelamentos na programação
prevista para este ano.
Em comunicado da autarquia
bracarense, a vereadora da Cultura, Lídia Dias, reforça a ideia
de que o Município de Braga
“não poderia desperdiçar esta
oportunidade” de ser Capital da
Cultura do Eixo Atlântico “conformando-se com as circunstâncias actuais e com o cancelamento da quase totalidade do
seu programa”.
Lídias Dias destaca ainda que o
acolhimento da Capital da Cultura do Eixo Atlântico é “estratégico” para o envolvimento da
comunidade” numa crescente dinâmica de criação e fruição cultural”.
A Braga - Capital da Cultura
do Eixo Atlântico 2020 tinha arrancado a 8 de Fevereiro, com
uma sessão de abertura e concerto realizado no Forum Braga,
tendo-se ainda registado a realização da Semana Cultural Convergências e de uma exposição
de instrumentos musicais do noroeste peninsular, iniciativas
realizadas em parceria com os
Canto d’Aqui.
Porém, desde 14 de Março, de-

Pré-escolar

Município forma
para a reabertura
Foi no Altice Forum Braga que o
Município desenvolveu um Plano
de Formação específico sobre Covid-19 para todos os colaboradores,
entidades e parceiros afectos ao ensino pré-escolar. Este plano foi ministrado em parceria entre o Pelouro da Educação, a Divisão de
Protecção Civil, a Cruz Vermelha de
Braga e autoridades de saúde de
Braga. Cerca de 300 profissionais
marcaram presença neste pontapé
de saída para a retoma das actividades lectivas que se iniciam na segunda-feira, tendo obtido orientações de segurança e higiene a
praticar em contexto escolar. Para a
vereadora Lídia Dias, “esta formação permitirá, a todos os agentes
educativos, operacionali- zar circuitos e métodos de higiene e segurança, mediante a realidade de cada espaço escolar”. Já Ricardo Rio,
presidente da Câmara, esteve presente na abertura do evento e frisou: “É importante que todos tenhamos conhecimento dos
procedimentos a executar, de forma
a isolar os riscos e minimizar os focos de contágio”.

DR

Capital da Cultura do Eixo Atlântico é um projecto estruturante para o Município de Braga

lll
“O acolhimento da Capital
da Cultura do Eixo Atlântico
é estratégico para o
envolvimento da
comunidade numa
crescente dinâmica de
criação e fruição cultural.”
Lídia Dias,
Vereadora da Cultura
da Câmara de Braga

vido ao confinamento provocado pela pandemia de Covid-19,
todas as iniciativas foram canceladas.
A programação será retomada
em Janeiro de 2021, seguindo a
calendarização que esta prevista
para este ano - explica a autarquia.
Além da adaptação de alguns
eventos realizados anualmente à
participação de projectos culturais do território do Eixo Atlântico, está previsto um conjunto de
iniciativas inéditas como um

festival de jazz, o seminário ‘A
Cultura no Eixo’, um festival de
cultura urbana, um programa de
visitas aos caminhos romanos do
Eixo Atlântico, além do Noroeste – festival de música contemporânea de raiz, entre outros.
O Município de Braga assumiu
ainda o objectivo de criar um legado permanente desta “capitalidade” através da criação de uma
galeria onde estarão expostas as
obras premiadas das sucessivas
edições da Bienal de Pintura do
Eixo Atlântico.
Publicidade
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Agrupamento Francisco Sanches está a
apoiar 30 agregados com bens alimentares
SÃO MAIS DE DUAS CENTENAS as pessoas apoiadas pelo movimento solidário gerado no seio dos professores do agrupamento
que contribuem com bens alimentares, sobretudo frescos, que já se traduz na entrega de 30 cabazes por semana.
FRANCISCO SANCHES
| Paula Maia |

O Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches está a apoiar
cerca de 30 agregados familiares
com géneros alimentares.
São mais de 200 as pessoas a
quem, semanalmente, é entregue
um cabaz que se distingue pelos
produtos frescos que o compõe.
Estamos a falar, entre outros
bens, de carne, fruta, legumes,
ovos, queijo ou fiambre, géneros
que geralmente não são encontrados nos cabazes entregues pelas instituições de solidariedade
social e que, por isso, constituem um precioso complemento
em tempo de dificuldades.
A ideia partiu do GAFF - Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família do agrupamento, que conhece bem a realidade das famílias deste território educativo,
e rapidamente contou com a
adesão dos professores do agrupamento - nos quais se incluem
também muitos docentes já aposentados - que se têm mobilizado para ‘alimentar’ este apoio
através da doação de alimentos
que são entregues todas as terças-feiras na escola-sede do
agrupamento.
Até à data já foram entregues
90 cabazes, cerca de 30 por semana, um número dantesco se
pensarmos que estamos a falar
de um movimento informal no
seio de uma comunidade educativa.
“Têm aparecido muitas situações de pessoas que perderem o
emprego ou que estão em
layoff”, revela ao CM o director
do agrupamento, Arlindo Sousa,
adiantando que apesar da mobilização dos docentes “não conseguimos abranger todas as pessoas. A procura é maior do que a
oferta”.
São as psicólogas e assistentes
sociais que integram o GAAF
que sinalizam os casos mais prementes para receber este apoio.
“Devido os efeitos da pandemia começamos a receber pedisos de ajuda”, revela ainda Gas-

DR

Momento em que os cabazes são preprados para serem entregues às famílias. Os produtos frescos exigem que o trabalho seja feito no dia de entrega

tão Veloso, membro a direcção
da Francisco Sanches, que tem
sido também o fio condutor deste movimento solidário que se
gerou neste agrupamento.
Gastão Veloso dá conta que
num primeiro momento o agrupamento decidiu solicitar apoio
ao Banco Alimentar e às grandes
superfícies. “Estas entidades devem estar ‘afogados’ em pedidos
e, por isso, a resposta tardou em
chegar”, comenta o dirigente,
acrescentando que foram os docentes que decidiram arregaçar
as mangas para apoiarem directamente estas famílias. “Estamos a alimentar este apoio internamente, não publicitamos qualquer campanha”, diz Gastão Veloso.
“Todas semanas, depois de distribuirmos os cabazes, fazemos
umas fotografias e enviamos para as pessoas saberem que os
seus donativos foram entregues,
alimentando a ideia”, diz o dirigente, reiterando que o movi-

+ mais
Nos cabazes entregues
na última terça-feira foi
incluído um pequeno
presente oferecido pela
Junta de S. Victor aos
alunos abrangidos nesta
iniciativa, uma forma
diferente mas sentida
de assinalar o Dia Mundial
da Criança que se
comemora já na próxima
segunda-feira, 1 de Junho.
O movimento conseguiu
também produtos sem
glúten para um aluno
celíaco doados por uma
pastelaria local.
mento solidário é sustentado essencialmente “com a prata da
casa”, sem qualquer publicitação externa, “para termos certe-

za que estamos a ajudar as pessoas que mais precisam”.
Além dos alimentos, muitos
docentes, sobretudo os que estão
aposentados, contribuem também para a causa com donativos
monetários, evitando os riscos
inerentes a uma deslocação à escola.
“Durante a semana vão entregando alimentos não perecíveis.
Os produtos frescos são entregues na segunda-feira ou na terça de manhã porque os cabazes
são entregues à terça-feira de
tarde”, explica Gastão Veloso,
dando conta da dinâmica deste
movimento.
O responsável destaca a particularidade destes cabazes que
são constituídos essencialmente
por produtos frescos. “No Banco
Alimentar, assim como em outras instituições, as pessoas vão
conseguindo a massa, o feijão, o
arroz. Nestes estamos a colocar
produtos um pouco diferentes
como o frango, umas febras, um

pouco de queijo, um pouco de
fiambre, fruta, legumes, iogurtes, ovos. O que não quer dizer
que não coloquemos também a
massa, o arroz ou as bolachas”,
revel ainda o dirigente da Francisco Sanches, indicando que a
preferência de muitos docentes
em doarem dinheiro vai no sentido de se comprar produtos
mais frescos que os beneficiários não encontram tão facilmente em outros locais.
“O maior trabalho é mesmo a
divisão do bens porque temos
agregados familiares numerosos, alguns com nove pessoas,
outros com seis, cinco elementos. É necessário fazer cabazes
proporcionais ao número de elementos por agregado”, diz ainda
Gastão Veloso, acrescentando
que nos bens entregues às famílias estão ainda produtos da própria escola cujo prazo de validade termina em Agosto, nomeadamente o leite achocolatado, alguns chocolates ou o leite.
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Perto de 70 alunos vão buscar
diariamente o almoço à escola

com entregas na EB 2,3 Francisco Sanches e na EB1 da Veiga,
numa tentativa de aproximar o
serviço aos alunos e evitar deslocações.
Apesar de ter registado solicitações para o fornecimento de
refeições logo que a cantina fechou por causa da pandemia, a a
verdade é que o medo do contágio acabou por afastar os alunos
deste serviço.
“Quando se iniciou o processo
de desconfinamento, as pessoas
voltam a manifestar interesse”,
complementa Gastão Oliveira,
membro da direcção do agrupamento, acrescentado que este
apoio é articulado com a Direcçao-Geral da Educação.

NÚMERO DISPAROU LOGO que teve início o processo de desconfinamento e os dirigentes
do agrupamento acreditam que a tendência é para aumentar.
FRANCISCO SANCHES
| Paula Maia |

É mais um reflexo do apoio que
o agrupamento - neste caso em
articulação com a Direcção-Regional de Educação - presta às
famílias numa altura em que
muitos agregados se deparam
com perdas totais ou parciais de
rendimentos. Sessenta e oito
alunos do Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches estão a recorrer ao serviço de refeição. “É um número bastante
elevado e a tendência é para aumentar”, reconhece o director do
agrupamento, Arlindo Sousa,
adiantando que o serviço é fornecido em regime de takeaway

lll
Refeições são entreges na
EB 2,3 Dr. Francisco Sanches
e na EB1 da Veiga

DR

Agrupamento está inserido numa zona com grandes fragilidades sociais

Recorde-se que o serviço de refeições estava inicialmente direccionado para os alunos do escalão A, sendo posteriormente
alargado também aos alunos do
escalão B.
Publicidade
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Barcelos

Minho
§Barcelos

Ensino superior tem
“papel determinante”
nesta fase de retoma

No valor de 149 mil euros

Mercado Municipal:
instalações
provisórias
já arrancaram
Iniciaram as obras de construção das
instalações provisórias do Mercado
Municipal de Barcelos, orçadas em
149 mil euros.
A empreitada tem como objectivo
acolher os comerciantes enquanto
decorre a requalificação daquele es- Obras das instalações provisórios do Mercado Municipal
paço comercial, cujas obras estão
também a iniciar e têm um orçamento de mais de três milhões de euros.
As instalações provisórias ficam localizadas nas imediações do Mercado Municipal.

DR

MINISTRO Manuel Heitor visitou as instalações do IPCA.
Análise dos desafios que se colocam na retoma da actividade
económica e social foi o mote da visita.

Publicidade

PROMOÇÃO DE 28 A 10 DE JUNHO

DR

1,19€
Bolacha Oreo
220 gr.

0,99€
Fanta 1,5 Lt

Loja de Ferreiros e Campo da Vinha

Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, visitou Instituto Politécnico do Cávado e Ave

BARCELOS

| Patrícia Sousa |

Analisar o plano de retoma gradual das
actividades lectivas presenciais no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
(IPCA) e discutir oportunidades e desafios que se colocam às instituições de ensino superior no contexto de recuperação
da economia e da sociedade nesta fase de
pandemia foram os motes da visita do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior às instalações e os laboratórios
do IPCA, em Barcelos.
Manuel Heitor começou por destacar o
“papel determinante” das instituições de
ensino superior, e do IPCA em particular,
“no processo de recuperação económica,
nomeadamente através da oferta especializada e de curta duração que deve ser colocada à disposição da população desempregada ou sem ocupação por força da
pandemia provocada pela Covid-19”, informa o IPCA, em comunicado, enviado
às redacções.
O Applied Artificial Intelligence Laboratory mereceu a visita do ministro, sendo
que ali foram “apresentados alguns dos

projectos de I&D em curso, bem como os
laboratórios de design, desenvolvimento
de produto e de audiovisuais onde presenciou a realização de algumas aulas laboratoriais em contexto presencial”, acrescenta ainda a mesma nota.
O ministro aproveitou também a presença de estudantes para deixar um apelo:
“continuem a estudar, sempre em segurança, para que adquiram competências
de forma mais sólida através do contacto
físico, para além da modalidade à distância”.
Já presidente do IPCA, que acompanhou
a visita do ministro, garantiu que a instituição o está preparada para receber os estudantes de forma gradual. “Todas as divisões estão devidamente identificadas,
as circulações condicionadas, implementamos o uso obrigatório de máscara e dispensamos as soluções desinfectantes pelas várias divisões”, assegura Maria José
Fernandes.
O IPCA retomou gradualmente as actividades presenciais no passado dia 18 de
Maio, e tem para consulta o respectivo
Plano Operacional para Retorno às Actividades Presenciais no instituto.
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Arquivo Municipal ‘nasce’ no antigo quartel
FOI PUBLICADO, ontem, em Diário da República a abertura do concurso para a remodelação do antigo edifício da GNR
para acolher o Arquivo Municipal de Esposende. Autarca Benjamim Pereira garante que obra fica pronta no Verão de 2011.
ESPOSENDE

| Patrícia Sousa |

O Arquivo Municipal de Esposende vai ‘nascer’ no antigo
quartel da GNR. “No Verão de
2011, teremos o novo arquivo
pronto”, garantiu o presidente da
Câmara Municipal de Esposende, Benjamim Pereira.
Trata-se de um investimento de
cerca de 500 mil euros e segundo o anúncio do concurso público para a obra, ontem publicado

em Diário da República, o prazo
de execução será de 300 dias.
“O Arquivo Municipal está a
funcionar nos Paços do Concelho, mas o espaço é manifestamente insuficiente, o que faz
com que algum acervo esteja
disperso por outros edifícios
municipais. Numa óptica de boa
gestão, apresentamos a proposta
de requalificação do antigo
quartel da GNR, até porque ocupa um local central na cidade”,
justificou ainda o autarca.

A intervenção decorrerá no
âmbito do Plano de Acção de
Regeneração Urbana (PARU) e
o investimento será comparticipado em 85% por fundos comunitários.
A obra, no valor de meio milhão de euros e com um prazo de
execução de 300 dias, compreende a alteração e ampliação
do antigo edifício da GNR, revestido de interesse arquitectónico para o concelho e que importa preservar, para instalação

de um equipamento destinado
Arquivo Municipal.
Benjamim Pereira associou,
ainda, o investimento no novo
espaço para o Arquivo Municipal à necessidade de “adaptação
às novas tecnologias, essenciais
para o desenvolvimento de uma
política arquivística coerente e
eficiente, possibilitando a preservação, conservação e consequente difusão da informação,
funcionando sempre em prol dos
serviços e do cidadão”.

De destacar que o edifício do
antigo quartel da GNR é propriedade da União de Freguesias
de Esposende, Marinhas e Gandra, com quem o município celebrou um contrato de comodato
para avançar com a candidatura
da obra a fundos comunitários.
No entanto, e segundo o autarca, está a ser preparada uma permuta, ficando a câmara com a
propriedade do antigo quartel e a
união de freguesias com a propriedade da sua sede.
Publicidade

§destaques
Terras de Bouro

Aprovado Plano Operacional Municipal
para defesa da floresta
O Plano Operacional Municipal de Terras de Bouro foi aprovado, por unanimidade, durante uma reunião, por videoconferência, da Comissão Municipal de Defesa da Floresta de Terras de Bouro.
O Plano Operacional Municipal “enumera e detalha os recursos humanos,
recursos materiais e meios complementares de apoio ao combate a incêndios, no que concerne ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais
no âmbito municipal”, explica comunicado enviado pelo município..
Este plano, de carácter reservado, corresponde ao caderno III do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra-Incêndios, procurando organizar as diversas entidades, de forma a responder adequadamente nas fases de maior
empenhamento. Para além da aprovação do Plano Operacional Municipal,
foi apresentado e aprovado também o Regimento Interno da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.

Amares

PS garante que contas do município
“anunciam colapso financeiro”
As contas do exercício de 2019 da Câmara Municipal de Amares mereceram
o voto contra da oposição, nomeadamente do vereador do Partido Socialista, Pedro Costa. “Há três factores que indiciam que o equilíbrio da autarquia
está perto de um colapso de consequências imprevisíveis. Má gestão financeira; captação de receita, que é a pior dos últimos cinco anos, associados a
um crescimento imparável da despesa corrente e uma explosão de custos
por explicar”, justifica, em comunicado, o PS Amares.
Na receita, acrescenta o mesmo documento, “2019 foi o pior ano dos últimos cinco anos, um dos piores da história do município, apesar de se viver
uma retoma económica favorável às receitas municipais”.
A execução de receita, ainda segundo o PS Amares, “é das piores dos últimos
anos e caiu sucessivamente de 98%, há quatro anos, até aos 83% em 2019”.
As contas do exercício 2019 “denunciam um executivo que realizou uma má
previsão de receita, foi absolutamente desastrado no planeamento, claramente falhou no investimento, faz uma gestão financeira do município desnorteada, falha claramente em vários serviços públicos e só revela crescimento ao aumentar a estrutura de custos correntes, que vai comprometer o
investimento nos próximos anos”, lamenta o PS Amares.
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§casos do dia
Vieira do Minho

Mulher de 70 anos morre
em desmoronamento de muro
O desmoronamento de um muro ontem registado em Cantelães, Vieira do
Minho, atingiu mortalmente uma mulher de 70 anos, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga.
A vítima estaria a trabalhar num terreno quando, por volta das 12.39 horas,
foi atingida pela derrocada.
Acabou por ficar soterrada, tendo havido necessidade de recorrer a uma
máquina para remover as pedras e resgatar o cadáver.
Para o local, foram mobilizados 15 operacionais, apoiados por oito viaturas.

Viana do Castelo

PJ deteve homem
por incêndio e violência doméstica
Um homem foi detido em Viana do Castelo por suspeita de ter incendiado
dois espigueiros, num quadro de vingança e de violência doméstica sobre a
mulher de quem se encontrava separado, informou ontem a Polícia Judiciária (PJ).
Em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal de Braga da PJ
explica que o homem, de 55 anos de idade, é "o presumível autor de um incêndio ocorrido durante a noite de 8 para 9 de Abril passado, numa freguesia do concelho de Viana do Castelo, que consumiu por completo dois espigueiros, avaliados em cerca de 15 mil euros, que se encontravam no
logradouro de uma habitação".
"O detido, trabalhador agrícola e residente na freguesia onde ocorreu o incêndio, actuou num quadro de vingança e de violência doméstica, sendo a
principal vítima a sua esposa, de 54 anos de idade, de quem se encontrava
separado", especifica aquela força policial.

Famalicão

Apanhado a tentar furtar
em interior de residência
A PSP deteve, anteontem, em Famalicão, um homem por tentativa de furto
em interior de residência.
A polícia teve conhecimento, através do lesado, que havia encontrado um
cidadão, no interior da sua residência, a remexer numa bolsa. De seguida, o
suspeito, um cidadão com 39 anos de idade, encetou fuga, tendo o proprietário movido perseguição. De imediato, a polícia se deslocou para o local. Aí
chegados, verificaram que o suspeito já havia sido interceptado pelo proprietário da residência, tendo sido entregue sob detenção.

Braga

Detido por desobediência qualificada,
condução perigosa e ilegal
Um homem foi, anteontem, detido pela PSP, em Braga, por desobediência
qualificada, condução perigosa, ilegal e sob efeito de álcool.
Os elementos policiais que se encontravam no exercício das suas funções,
deram ordem de paragem a um cidadão que circulava na artéria ascendente do Complexo Habitacional do Picoto, tendo o mesmo desobedecido e
descido a referida artéria a grande velocidade e em marcha atrás.
De seguida, foi iniciada perseguição à viatura, tendo o suspeito desrespeitado sempre a ordem de paragem e durante a fuga praticou sempre uma condução perigosa, obrigando várias viaturas a travar a fundo.
O suspeito, acabou por abandonar a viatura numa rua sem saída, tendo encetado fuga apeada, acabando por ser interceptado e detido logo de seguida pelos agentes.
Aquando a intercepção, esta polícia constatou que o suspeito, um cidadão
com 41 anos de idade, não possuía qualquer documento que o habilitasse
para o exercício da condução e quando submetido ao teste de alcoolemia,
apresentou uma TAS de 1,38 g/l no sangue.
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Autarca repudia
“desrespeito da TAP”

DOMINGOS BRAGANÇA, presidente da autarquia de Guimarães, considera
que retoma de actividade da TAP “é um desrespeito para o Norte”.
GUIMARÃES

| Patrícia Sousa |

A estratégia da retoma da actividade da TAP é “um desrespeito
para o Norte”. É desta forma que
o presidente da Câmara Municipal de Guimarães repudia a decisão da empresa de ter apenas
dois destinos internacionais (Paris e Luxemburgo), a partir do
Aeroporto Francisco Sá Carneiro.
“Numa altura em que o país está a realizar um enorme esforço
no âmbito da retoma económica,
e considerando a Região Norte
como o principal motor da economia, esta medida restritiva da
TAP não se coaduna com o esforço das entidades, organizações, empresas e até do próprio
Governo, pelas medidas completamente desajustadas num
serviço essencial pela ligação à
rota internacional”, repudia Domingos Bragança.
O presidente da Câmara Municipal de Guimarães destaca ainda a “enorme falta de decência

DR

Presidente da autarquia repudia retoma da actividade da TAP

em relação à Região Norte”. Domingos Bragança foi mais longe: “trata-se de uma empresa como a TAP, financiada pelo Estado, e que deveria assumir o pa-

Terrado da feira e esplanadas

Município reforça apoio
à actividade económica
FAFE

| Redacção |

A Câmara Municipal de Fafe decidiu isentar do pagamento das
taxas de ocupação do terrado da
Feira Semanal até Julho bem como a isenção de pagamento de
taxa de ocupação do espaço público pelas esplanadas até ao final do ano em curso. Decidiu
também autorizar, nos casos em
que tal seja possível, o alargamento e aumento da área das esplanadas, mantendo-se a obrigatoriedade de apresentação do
pedido junto dos serviços municipais.
“Estas medidas permitem aju-

dar os pequenos produtores e o
comércio local. O regresso da
Feira Semanal possibilita a retoma da actividade, mas decidimos ir mais longe, isentando o
pagamento da taxa de ocupação
do terrado. O mesmo acontece
com a taxa de ocupação das esplanadas”, sublinhou o presidente da autarquia, Raul Cunha.
O autarca reiterou “a total disponibilidade do município para
esgotar todas as formas de apoio
e incentivo à actividade económica”, destacando “o importante
trabalho que tem sido realizado
em conjunto com a Associação
Empresarial de Fafe, Cabeceiras
de Basto e Celorico de Basto”.

pel de servir o país, evitando
qualquer tipo de assimetrias bem
evidente nesta estratégia de retoma da actividade, em claro prejuízo da população do Norte”.

§agenda
Vieira do Minho
Assembleia Municipal
à porta fechada
A reunião ordinária da Assembleia Municipal, agendada para
amanhã, no Auditório Municipal
vai realizar-se à porta fechada,
sem a habitual presença de público.
A medida dá seguimento às
orientações decorrentes do actual estado de calamidade, provocado pela pandemia Covid-19,
que desaconselha a realização
de eventos públicos com elevado
número de pessoas confinadas
a espaços fechados.
A Assembleia Municipal terá início às 21 horas e será transmitida
em directo nos órgãos de comunicação social locais.
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Celorico de Basto

Números revelam “algum controle
da pandemia”, mas nada está garantido
COM APENAS 23 CASOS confirmados de Covid-19, a situação em Celorico de Basto parece estar sob controle. No entanto, o
presidente da Câmara alerta que “não se pode achar que está tudo bem”, sob pena de a situação mudar de um dia para o outro.
CELORICO DE BASTO
| Marlene Cerqueira |

Em Celorico de Basto, os números da Direcção Geral da Saúde
(DGS) revelam “algum controle” da pandemia Covid-19, mas
“não se pode considerar que está
tudo bem, sob pena de a situação
se alterar de um dia para o outro”, admite o presidente da Câmara Municipal.
Joaquim Mota e Silva, em entrevista ao ‘Correio do Minho’,
faz uma “avaliação positiva” da
evolução do contágio por coranavírus no concelho de Celorico
de Basto: “O ideal era termos
zero casos, mas no meio de tudo
o que aconteceu na região norte
posso concluir que os números
revelam algum controle actualmente da situação. Porém, esta é
uma situação em que não se pode achar que está tudo bem”,
pois pode alterar de um dia para
o outro.
Segundo o boletim epidemiológico da DGS, o concelho de
Celorico de Basto tinha registado até ontem 23 casos positivos
de Covid-19.
O edil reconhece que para estes
números contribuiu, desde logo,
o acatar das regras e recomendações das autoridades de saúde
por parte dos celoricenses.
“Efectivamente, sinto que a
população, as instituições, a Câmara Municipal procuraram fa-
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Celorico de Basto confirmou 23 casos de Covid-19 dese o início da pandemia

lll
“Nota-se que as pessoas
começaram a sair, mas com
cuidado. Apercebo-me de
mais gente fazer caminhadas (...) no fundo a procurar
reabilitar física e psicologicamente do confinamento.”

Joaquim Mota e Silva,
Presidente da Câmara Municipal
de Celorico de Basto

zer um trabalho muito positivo
que acabou por gerar resultados que nos permitiram controlar a pandemia”, sustenta o autarca.
Joaquim Mota e Silva realça
que até ao momento não houve
nenhum caso nas respostas sociais à terceira idade, um facto
muito positivo para o concelho.
Salienta ainda que “houve muita proactividade entre as instituições e a autarquia” e que “entre

No arranque no 3.º período

Escola preparada para ensino online
CELORICO DE BASTO
| Marlene Cerqueira |

Três dias depois de ter sido decretado o encerramento das escolas, a Câmara Municipal de
Celorico de Basto reuniu com o
Agrupamento de Escolas do
concelho no sentido de ser feito
um levantamento das necessidades dos alunos para frequentar o
ensino à distância.

“Na altura, percebi logo que as
aulas presenciais não iam regressar até ao fim do ano lectivo.
Começamos logo a trabalhar para dar resposta às necessidades
dos alunos”, recorda Joaquim
Mota e Silva.
O Agrupamento de Escolas
efectuou um levantamento das
necessidades e a Câmara Municipal “tomou as providências”
adquirindo tablets, routers e ga-

rantindo a ligação à internet.
Quando o terceiro período arrancou, o concelho estava preparado em pleno para o desafio do
ensino à distância.
“Nós trabalhámos de forma
proactiva. Não é a solução desejável, o ensino à distância, mas
dada a situação permite manter
as aulas para os alunos”, constata o edil celoricense, Joaquim
Mota e Silva.

a população houve a consciência
de que todos temos de ser promotores de boas práticas de saúde pública”.
Esse comportamento responsável, do pronto de vista do presidente da Câmara, mantém nesta
fase de desconfinamento.
“Nota-se que as pessoas começaram a sair, mas com cuidado.
Apercebo-me, sobretudo, de
mais pessoas a fazer caminhadas
e exercício físico ao ar livre, no

fundo pessoas a procurar reabilitar física e psicologicamente do
confinamento”, refere o edil,
acrescentando que também se
percebe o suo generalizado de
máscara de protecção e de que
as pessoas procuram cumprir a
distância de segurança umas das
outras. “Felizmente, existe a
consciência de que isto não acabou e que é preciso manter comportamentos e atitudes responsáveis”.

§saúde
No contexto de pandemia

Unidade Móvel de Saúde
alerta para problemas do coração
À semelhança do que aconteceu nos anos anteriores, a Unidade Móvel de
Saúde de Celorico de Basto, neste mês de Maio, está a dedicar a sua actividade ao coração. Este ano, a Fundação Portuguesa de Cardiologia definiu
como tema a actividade física, recomendação que a Unidade Móvel partilha
com a população.“Devido à conjuntura actual de confinamento social devido ao Covid-19, torna ainda mais importante falar de actividade física e do
papel fundamental que a actividade física tem na manutenção da saúde física e mental de cada pessoa”, justifica.
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Celorico de Basto

“O maior apoio social é criar
condições para manter empregos”
JOAQUIM Mota e Silva considera que “o maior apoio social” é dar condições às empresas para manter
os postos de trabalho. Edil reclama do Governo e da UE mais apoio para manter o tecido empresarial.
CELORICO DE BASTO
| Marlene Cerqueira |

Além da doença, as Covid-19
trouxe também uma profunda
crise cuja verdadeira dimensão
ainda não é conhecida. É entendimento de Joaquim Mota e Silva que as grandes medidas para
mitigar os efeitos da situação terão de vir da administração central, porque é quem tem capacidade para intervir.
“O músculo para suportar as
empresas terá de vir do Estado.
Também espero que a própria
União Europeia consiga dar
apoio para que as respostas surjam a nível do poder central”, refere o presidente da Câmara de
Celorico de Basto.
O autarca revela que no concelho estão a ser ponderadas algumas medidas que poderão atenuar os efeitos da crise, mas
considera que nunca serão impactantes, porque as medidas
que fazem realmente a diferença
terão de vir do Governo e da
União Europeia.
“É uma obrigação da União
Europeia actuar e apoiar. Se assim não for, não sei para que serve então a União Europeia”,
realça antevendo que “o futuro

fundo perdido que permitam às
empresas alavancar a sua actividade e ter condições para continuar a pagar salários”, acrescenta.
Joaquim Mota e Silva nota que
há sectores que já estão a ser
muito afectados pela crise, concretamente “o comércio de forma transversal, a restauração e a
hotelaria”. Considera ainda que
também na componente industrial a crise se está a instalar,
uma vez que devido à pandemia
“as encomendas estão paradas”.

lll
“O maior apoio social
que existe é dar condições
às empresas para que
mantenham os postos
de trabalho, para que as
pessoas possam manter os
seus próprios rendimentos,
possam alimentar as suas
famílias e possam pagar
impostos. O emprego é o
motor da nossa economia.”

Joaquim Mota e Silva
Presidente da Câmara Municipal
de Celorico de Basto
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Joaquim Mota e Silva, presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto

será duro nos próximos meses,
com o desemprego a surgir devido ao encerramento de empresas”.
Para Joaquim Mota e Silva “o
maior apoio social que existe é
dar condições às empresas para
que mantenham os postos de tra-

balho para que as pessoas possam ter os seus próprios rendimentos, possam alimentar as
suas famílias e possam pagar
impostos. O emprego é o motor
da nossa economia”, considera o
autarca celoricense.
O edil reclama assim do Go-

verno e da União Europeia medidas para que “o tecido económico não vá abaixo” e a medida
mais eficaz é a injecção de capital, não apenas através de linhas
de crédito, que acabaram por se
revelar um balão de oxigénio
curto, mas também com apoios a

O autarca chama ainda a atenção para um sector importante
para o concelho, que é o vitivinícola. “As vindimas estão a aproximar-se e praticamente não
existe informação sobre procedimentos a seguir”, nota.
Considera ainda que a agricultura será dos sectores menos
afectados pela crise, desde logo
porque “as pessoas terão sempre
de se alimentar”, o que garantirá
o escoamento da produção.

“O concelho pode não sair tão prejudicado”

Celorico de Basto mantém aposta no Turismo
CELORICO DE BASTO
| Marlene Cerqueira |

O presidente da Câmara de Celorico de Basto considera que o
turismo “não vai ser tão penalizado como se perspectivava”,
embora reconheça que a situação de pandemia também vai
afectar o sector.
No caso concreto de Celorico
de Basto, o presidente da Câmara considera mesmo que concelho “pode não sair tão prejudicado, como se perspectivou de
início, desta situação”, desde lo-

go pelas condições naturais que
oferece.
‘Celorico de Basto onde o Minho muda de cor!’ é um dos slogans deste concelho, estrategicamente localizado geograficamente para quem quiser efectuar
uma “escapadinha” ou desfrutar
de umas férias tranquilas, onde
além da natureza tem a oportunidade de, por exemplo, explorar a
Rota do Românico.
O enoturismo mantém-se também como uma das fortes apostas do concelho que conta com
uma oferta muito qualificada a

este nível, frequentemente associada ao turismo rural e em localizações privilegiadas.
A prática do Enoturismo estava
em fase de grande crescimento
antes desta pandemia.
Por este concelho passa também a Rota do Vinho Verde.
Celorico de Basto, a nível de
alojamento, conta com uma vasta oferta de turismo em espaço
rural, turismo de habitação e alojamento local, além de hotel,
Pousada da Juventude e de um
excelente parque de campismo e
caravanismo.
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Castelo de Arnóia é um dos pontos turísticos deste concelho
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Famalicão

Paulo Cunha dá sangue para sensibilizar
CAMPANHA da Associação de Dadores de Sangue de Famalicão contou, ontem, com a participação do presidente da autarquia.
Paulo Cunha deu o exemplo e deu sangue no Centro Hospitalar do Médio Ave, em Famalicão.
FAMALICÃO

| Patrícia Sousa |

Para ajudar na reposição das reservas de sangue do Centro Hospitalar do Médio Ave de Famalicão, o presidente da autarquia,
Paulo Cunha, foi ontem dar sangue, pretendendo assim sensibilizar com o seu exemplo os cidadãos para a dádiva de sangue.
“Não me custou absolutamente
nada, fui muito bem recebido,
com profissionais muitos competentes e afáveis e no final senti-me muito realizado”, aplaudiu
o presidente, demonstrando que
“esta altura não é impeditiva para as dádivas de sangue”.
O presidente da câmara aproveitou a oportunidade para um
agradecimento público à Associação de Dadores de Sangue e
ao Centro Hospitalar do Médio
Ave no trabalho que têm vindo a
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Presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, foi ontem dar sangue

desenvolver na sensibilização da
população para a recolha de sangue. “Este é um processo neces-

sariamente preventivo e decisivo. Na hora da necessidade de
sangue, ele não pode faltar”,

apelou Pauko Cunha.
Entretanto, o presidente da administração do hospital garantiu

que aquela unidade “dá todas as
garantias de segurança aos seus
utentes, pessoal médico e voluntários”.
António Barbosa foi mais longe: “este é um gesto muito importante para as pessoas regressarem com confiança ao hospital, para darem sangue, cujas
reservas baixaram neste período”.
Também o presidente da associação de dadores de sangue assegurou que as campanhas de
doação que organizam são executadas “com todas as condições
de segurança”.
“O dador quando dá sangue é
para ajudar ou salvar a vida a alguém. A sua saúde nunca pode
ser colocada em causa e, por isso, a nossa primeira preocupação é com ele e só depois com os
outros”, assegurou ainda Manuel Vilarinho.

Webinar foi promovido pela distrital do CDS-PP

“Dependemos muito das importações de países fora da UE”
lll
“A Europa precisa de ganhar
fôlego industrial e investir
desenvolvimento
tecnológico, embora aqui se
coloque a questão de como
tudo isto se vai financiar
com uma crise economia
latente.”

POLÍTICA

| Redacção |

O futuro da Europa e das relações económicas com outros estados e com mercados como a
Ásia e os Estados Unidos foi o
tema do webinar promovido pela distrital de Braga do CDS-PP.
O debate foi conduzido por Durval Tiago Ferreira e teve como
anfitrião Nuno Melo e convidados Nuno Rogeiro e o socialista
Francisco Assis, até 2019 eurodeputado.
O debate centrou-se em como a
União Europeia (UE) a 27 poderá convergir numa resposta comum à crise económica pós pandemia e na necessidade de uma
‘reindustrialização’ no seio da
UE, que deixe no futuro a comunidade “melhor preparada para
dar resposta a crises como a que
estamos a viver”.
Nuno Rogeiro foi o primeiro a
deixar críticas à resposta da UE
à pandemia referindo ter muitas
dúvidas sobre se a resposta tenha sido adequada. “O problema

Nuno Melo
Eurodeputado

DR

Debate, organizado pela distrital do CDS-PP, juntou Nuno Melo, Francisco Assis, Nuno Rogeiro

não foi apenas de saúde pública,
mas essencialmente um problema de emergência humana, económica e industrial, e de direitos, liberdades e garantias, que
cada um tomou para si, quando a
resposta deveria ter sido conjun-

ta”.
Nuno Melo tem também muitas dúvidas sobre a forma como
a ajuda comunitária vai chegar
aos Estados. O eurodeputado
alertou para uma necessidade de
reinvenção da indústria euro-

peia. “Esta crise mostrou-nos
que dependemos muito das importações de países de fora da
União Europeia”, uma ideia
também defendida por Nuno
Rogeiro e Francisco Assis.
Francisco Assis defendeu ainda

uma renovação da produção interna da Europa. O ex-eurodeputado disse que há necessidade de
a UE falar a uma só voz na negociação comercial com os parceiros externos. “É importante que
nesta matéria haja uma gestão de
interesses individuais dos países, sobre pena de colocarmos o
modelo económico e social da
EU em causa”. O antigo deputado socialista apontou ainda uma
necessidade urgente de a Europa
se tornar autónoma no conceito
de soberania em matéria de saúde e sector alimentar.
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§destaques

Centro de Acolhimento
desactivado este mês

Viana do Castelo

Candidaturas a projectos encerram
no próximo dia 31 de Maio

INSTALADO na Pousada da Juventude de Viana do Castelo, centro vai ser
descativado sem ter recebido infectados. Estrutura não vai ser desmontada.
VIANA DO CASTELO
| Redacção/Lusa |

O Centro de Acolhimento Temporário de Viana do Castelo,
destinado à Covid-19 e criado na
Pousada da Juventude da cidade,
vai ser desactivado no fim do
mês sem ter recebido infectados,
mas não será desmontado.
“Face à forte diminuição de
novos casos de infecção no distrito, tendo em conta que não
existem internados na Unidade
de Cuidados Intensivos no Hospital de Santa Luzia, sabendo-se
da evolução global positiva da
situação no território, o próximo
passo será o de dispensar as
equipas de apoio que estão permanentemente no espaço de modo a poderem prestar serviço
noutro local”, explicou o presidente da Comissão Distrital de
Protecção Civil de Viana do
Castelo, Miguel Alves
O também presidente a Câmara
Municipal de Caminha acrescentou que “a estrutura que foi
montada será mantida, desde as
camas a todas as estruturas, por
dever de cautela e tendo presente um cenário mais pessimista de

Caminha

Vereador do PSD renuncia ao mandato
por ultrapassar limite de suspensão

DR

Pousada da Juventude de Viana do Castelo foi requalificada

um novo pico ou uma segunda
vaga da doença”.
Também ontem a Câmara Municipal de Viana do Castelo informou estar terminada a empreitada de 120 mil euros que
permitiu requalificar a Pousada
da Juventude de Viana do Castelo, depois de um protocolo cele-

brado entre a autarquia e a Movijovem.
“O investimento municipal na
requalificação da pousada será
creditado ao município, durante
cinco anos, e distribuído 50%
em dormidas naquela pousada e
os restantes 50% em todas as
existentes no país”, referiu.

Apresentadas 19 candidaturas

| Redacção |

Foram 19 as candidaturas apresentadas ao fundo de apoio ‘Medidas de Âmbito Cultural’, lançado pela Câmara Municipal de
Viana do Castelo, tendo sido seleccionados sete projectos.
No ciclo ‘O teu teatro’ será
apoiado Alexandre Martins, pelo
projecto ‘Horas Extraordinárias’, “um monólogo pensado
para ser filmado e que pretende
cruzar as linguagens do cinema
e do teatro, com o resultado a ser
mostrado em ‘streaming’ nas redes sociais”, explica a autarquia.
Já no ciclo ‘A tua residência’

A Câmara Municipal de Caminha, de maioria socialista, informou ontem que
o vereador do PSD José Presa renunciou ao mandato, após um ano de suspensão do mesmo e por não ter manifestado vontade em regressar ao executivo municipal.
"José Presa apresentou requerimento de suspensão de mandato no dia 20
de Maio de 2019 e, nos termos da Lei 5/A/2002 de 11 de Janeiro, a suspensão que, por uma só vez ou cumulativamente, ultrapasse 365 dias no decurso do mandato constitui, de pleno direito, renúncia ao mesmo, salvo se no
primeiro dia útil seguinte ao termo daquele prazo o interessado manifestar,
por escrito, a vontade de retomar funções", especifica a autarquia, em nota
enviada às redacções.
No documento, o município, presidido pelo socialista Miguel Alves, explicou
que "da parte do vereador José Presa não foi manifestada qualquer intenção de retoma de funções".

Publicidade

Fundo apoia sete projectos culturais
VIANA DO CASTELO

Termina no próximo dia 31 de Maio, o período de candidatura aos projectos
municipais ‘Viana Jovens Empreendedores’ e ‘Viana Jovens com Talento’.
Os dois concursos visam incentivar a juventude do concelho, proporcionando-lhe a oportunidade de concretizarem negócios e projectos artísticos. De
acordo com os regulamentos, podem candidatar-se residentes em Viana do
Castelo, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos. A análise das
candidaturas será depois feita de 1 a 30 de Junho, sendo os resultados divulgados durante o mês de Julho.
Os projectos ‘Viana Jovens Empreendedores’ e ‘Viana Jovens com Talento’
com investimentos previstos de 50 e de 40 mil euros respectivamente, têm
como principal objectivo apoiar os jovens na criação do seu próprio emprego ou no lançamento de um projecto artístico/cultural.
A iniciativa quer promover "a selecção de ideias ou projectos, em torno dos
quais se perspective a criação do próprio emprego, capacitar os empreendedores para o desenvolvimento dos projectos, dotando-os de ferramentas
que lhes permitam a sua validação e consolidação e apoiar a criação de emprego e a fixação de pessoas, bens e serviços em Viana do Castelo".

foi aprovada a candidatura de
Rita GT, pelo projecto ‘Hands
and tree series’, desenhos-esculturas, “partindo de duas imagens
simbólicas: as mãos e as árvores; bem como pelo projecto ‘Like a Women: Cum Laude’, uma
edição de caixas de madeira performativas”.
No mesmo ciclo foi também
seleccionado Augusto Gonçalves, pelo projecto ‘O Canário
canta em casa’, com realização
de concertos musicais a partir de
casa, quinzenalmente, com duração de uma hora. Foi ainda premiado o projecto ‘etnografia
(s)’, de João Gigante, um acto
performativo em espaço público

com música – concertina -, fotografia e vídeo.
O ciclo ‘A tua palavra’ seleccionou Eva Vieira, com o projecto ‘Boscobel, ou à procura de
Tanto’, uma edição impressa de
textos inéditos em poesia com
ilustrações.
No ciclo ‘O teu olhar’ foi seleccionada Beatriz Ramirez,
com o projecto de retratos do
quotidiano durante a pandemia e
exposição poster-bomber de 15
imagens seleccionadas. No mesmo ciclo, foi também seleccionado Paulo Alegria, com o projecto ‘Chamadas de curta distância, Short distance calls’, com
recolha de imagens virtuais.
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José Machado

Artur Correia

António Duarte

Actuação da Liga deixa muitas dúvidas
TERTULIANOS consideram que algumas decisões que estão a ser tomadas no futebol português podem não ser as melhores.
Jogos em sinal aberto devia ser uma realidade

“Jogos em sinal aberto”
“Vejo a situação da calendarização dos jogos um bocado esquisita. Horários diferentes... Compreendo que teve que haver uma gestão diferente perante a situação
que vivemos. Acredito que ter os jogos a começar, o
mais tardar, entre as 20 ou as 20.15 horas era o ideal.
Teve que se espalhar os jogos pelos dias disponíveis, é
verdade, e se calhar este foram os melhores horários encontrados, até porque há as questões também das transmissões televisivas e, toda a gente sabe, que acabam
mesmo por ‘mandar’ na hora de marcar jogos.”
“Quanto à preparação das equipas, apesar de já estarem a trabalhar, as rotinas nunca vão ser as melhores para este regresso à actividade, depois de tanto tempo de
paragem. Até por questões físicas dos jogadores. Não
ser se não vamos ter - e espero que não - problemas com
lesões por parte de vários jogadores, como já se tem visto nos próprios treinos e em outras ligas que já regressaram ao activo. Esta situação pode ter repercussões a nível de lesões nos jogadores. Houve uma paragem muito
longa e a preparação para o regresso foi muito acelerada
para tentar que os atletas estejam na melhor forma física, mas o próprio organismo precisa de mais tempo para estar na sua melhor capacidade.”
“De alguma forma, penso que, após os últimos acontecimentos, sou da mesma opinião do Pedro Proença, relativamente aos jogos em sinal aberto.”
Publicidade

“Estória do futebol
Português”

“A Liga, os generais
e as batalhas”

“Já não há paciência!
O futebol português anda ao contrário, perdeu o Norte.
‘O vírus atacou as memórias de muitas (mesmas) pessoas’. Pedro Proença, presidente da Liga PFP (reeleito
com os votos de todos os clubes, menos um - Marítimo!) está a ser ostracizado. Os responsáveis (donos) das
SAD’s, pedem a sua ‘cabeça’. Demissão! Proença, o líder (vaidoso e justiceiro do apito) da Liga cometeu um
‘crime’. Escreveu uma carta ao Poder. Pensou... que alguns dos jogos do campeonato poderiam ser transmitidos em canal aberto (de borla?...) para os adeptos.
Sonhou (a más horas) defender os interesses do futebol.
A Paixão!
Já dizia o Padre Varela (fervoroso adepto do noss
Sporting Clube de Braga): ‘chama-lhe tu que eu não
posso (filhos da P...!)’.
Caros Tertulianos, o nosso próximo jogo - da 25.ª Jornada - é com o Sta Clara. O encontro vai realizar-se em
Lisboa, à porta fechada, mas...o campo não é neutro! Os
funcionários ‘Sportingados’ da FPF, estão entusiasmados com a missiva do nosso adversário.
Serão do Sta. Clara desde pequeninos?
Estamos atentos!”

“Não se deve mudar o general no meio de uma batalha, dizem. E se o substituído não for um general? Contesto a liderança de Pedro Proença desde o seu primeiro
mandato e, por maioria de razão, porque o apoiámos, no
segundo. Só prejudicou o SCB e os seus adeptos. Não
temos memória curta. Não penso na novela actual. Nem
temo rupturas. Esta ‘Liga’, se soçobrar, cai por si própria. Se isso acontecer, espero que o primeiro ponto das
reivindicações iniciais do G15 seja satisfeito: a alteração do seu modelo de governação. Será uma inesperada
vitória se permitir uma mudança radical na forma de encarar o futebol, entregando a sua gestão a gente competente, não comprometida, e que o saiba valorizar interna
e externamente. E, repito-me, que se preocupe com a
calendarização e horários dos jogos respeitando os
adeptos, a limitação do número de jogadores sob contrato, a Casa das Transferências, a obrigatoriedade de
ter nos plantéis jogadores da formação e, finalmente,
assuma a batalha pela centralização dos direitos das
transmissões televisivas. Que os clubes definam as
grandes linhas, mas que alguém, com personalidade
forte, lidere e traga consigo a mudança.
Um general que mude o rumo da batalha.
Estou a sonhar, claro.”
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GILISTAS SEM CASOS POSITIVOS
NO TERCEIRO TESTE DE RASTREIO

À TERCEIRA bateria de exames de despistagem à Covid-19, a comitiva gilista continuou a obter
resultados negativos, à imagem das últimas duas vezes. Próximos testes 48 horas antes de Portimão.

GIL VICENTE FC

| Redacção/Lusa |

Os jogadores, equipa técnica e
restante staff do Gil Vicente voltaram a dar todos negativo na
terceira bateria de testes à covid19, realizada na terça-feira,
anunciou o nono classificado da
I Liga de futebol.
“O Gil Vicente FC informa que
os testes de rastreio à covid-19
realizados ontem [terça-feira] ao
plantel e ‘staff’ deram todos negativos. Esta foi a terceira ronda
de testes, sempre com os mesmos resultados”, lê-se numa nota publicada nas redes sociais

dos minhotos.
Após duas baterias de testes
negativos ao novo coronavírus,
intercaladas com outras tantas
semanas de trabalho individualizado em três relvados do concelho de Barcelos, o plantel gilista
avançou para treinos colectivos
em 18 de Maio, três dias antes
de a Direcção-Geral da Saúde
ter aprovado o Estádio Cidade
de Barcelos para receber jogos
na retoma da I Liga.
Os próximos testes a que serão
sujeitos jogadores, treinadores e
equipa técnica estão marcados
para 48 horas antes do desafio
com o Portimonense.

GIL VICENTE

§Famalicão
Até 2023
Irmão de Gustavo
Assunção assinou
contrato profissional

Em dia de comemoração do 16.º
aniversário, o jovem João Assunção assinou contrato profissional
com o Futebol Clube de Famalicão, estendendo a sua ligação ao
clube até Junho de 2023.
Ao longo da presente época o jovem actuou sobretudo ao serviço
da equipa de sub-16. Ainda assim, os bons desempenhos levaram-no a ingressar, como prémio, na formação de juvenis
(Sub-17), ao serviço da qual disputou vários jogos no campeonato nacional.
“Estou radiante por assinar contrato profissional com o Futebol
Clube de Famalicão, clube que
proporcionou ao clube estrear-se
a nível profissional e, como tal,
sinto ser o projecto ideal para jovens que pretendam singrar no
mundo do futebol”, referiu o imrão de Gustavo Assunção.

Vítor Oliveira a ser submetido ao teste serológico (infecção activa), com zaragatoa
Publicidade
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Mítico Estádio 1.º Maio celebra 70 anos
de glórias desportivas

ANTIGA CASA dos Guerreiros do Minho celebra, hoje, 70 anos da sua
inauguração, como Estádio 28 de Maio. Na altura, foi feita uma cobertura
extensa e intensa da inauguração, que contou com a presença dos membros
do Estado com toda a pompa e circunstância.
CELEBRAÇÃO

| Carlos Costinha Sousa |

Uma marca - mais uma - histórica! O velhinho Estádio 1.º Maio assinala hoje a impressionante marca de 70 anos de existência. São 70 anos que passam sobre a inauguração de uma obra de grandeza
tal que, na época, foi considerado o melhor estádio
a nível nacional. Construído e inaugurado como
Estádio 28 de Maio, a que já foi a única e principal
casa do Sporting Clube de Braga foi considerada
uma “Maravilha arquitectónica” construído pelo
empreiteiro bracarense Francisco de Azevedo
campos. A obra arrancou em Braga como forma de
comemorar o 28 de Maio - que deu nome ao estádio - e depois de vários pedidos do deputado Alberto Cruz na Assembleia Nacional. Em 11 de Janeiro de 1939 o deputado pronunciou as seguintes
palavras: “Pedem os revolucionários de 28 de
Maio, a cujo grupo me orgulho de pertencer, que

solicite do Governo a comemoração dessa data, em
1940, na cidade de Braga e que , nessa mesma terra, e data seja inaugurado um padrão, à escolha do
Governo, mas compatível com a grandeza do feito”. Em 24 de Janeiro de 1945 voltou a pedir alguma coisa para Braga que ficasse a assinalar o movimento 28 de Maio. E os pedidos de Alberto Cruz
não foram em vão quando, após uma luta de vários
anos, em 1946 o Governo ordenava que fosse
construído em Braga o Estádio 28 de Maio.
O dia ficou marcado com uma enorme festa, na
qual marcaram presença várias individualidades
do Governo e da cidade, vários representantes de
entidades desportivas locais e nacionais e muitos
bracarenses que lotaram completamente as bancadas e todos os espaços disponíveis que havia e que
pudessem ocupar. Para assinalar o dia realizaram-se ainda dois jogos: um empate a três golos entre
SC Braga e FC Porto e a vitória do Benfica, por 32, sobre o Sporting.

lll
“Houve o propósito de fazer este ano de Braga o centro das comemorações festivas da Revolução
Nacional, visto se haver resolvido também pelo primado que a Braga pertence, erguer aqui uma
obra de que fizesse, ao lado da sua utilidade prática, padrão do movimento 28 de Maio e memória consagrada ao esforço libertador do Exército.”

parte do discurso de Salazar na inauguração do Estádio 28 de Maio
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João Madureira assinou
contrato profissional

Vitória SC

MP acusa adepto do Benfica
por resistência à PSP em Guimarães

JOVEM MÉDIO de 16 anos, que está no SC Braga desde 2016, rubricou um
vínculo profissional com os Guerreiros até 2023, com cláusula de 20 milhões.
SC BRAGA

| Ricardo Anselmo |

O Sporting Clube de Braga chegou a acordo com mais uma das
sua ‘pérolas’ da formação e rubricou um contrato profissional
com o jovem médio, de apenas
16 anos, João Madureira, que se
comprometeu com os Guerreiros
do Minho até Junho de 2023, ficando blindado com uma cláusula de rescisão de 20 milhões
de euros.
Ao serviço do escalão sub-15
(iniciados), João Madureira consagou-se como um dos destaques na temporada 2018/2019,

conseguindo a promoção na presente época para a equipa de
sub-16, formação ao serviço da
qual apontou seis golos em nove
jogos.
Daí até aos juvenis (sub-17) foram poucos meses de distância,
sendo que em Novembro já integrava o plantel às ordens de
Custódio, na altura, contribuindo para a impressionante caminhada levada a cabo pelos jovens Guerreiros.
Em Fevereiro de 2020 Madureira somou a primeira internacionalização pelos Sub-16 de
Portugal, numa partida frente à
Colômbia.

O Ministério Público acusou um adepto do Benfica que terá fomentado confrontos entre claques antes de um jogo de futebol em Guimarães, acabando
os elementos policiais por serem “violentamente” empurrados. Segundo
nota publicada na página da Procuradoria-Geral Distrital do Porto, os factos
remontam a 17 de janeiro de 2017.
“O arguido deslocava-se integrado num grupo com cerca de 200 adeptos
denominados ‘No Name Boys’ onde exerce funções de liderança”, refere a
nota.
Naquelas circunstâncias, e “pretendendo confrontar fisicamente” adeptos
da claque White Angels, do Vitória SC, o arguido “desobedeceu às instruções
policiais e incentivou os membros do grupo que integrava a que forçassem a
barreira policial, o que veio efetivamente a suceder”. Alguns dos elementos
do grupo, “movidos pelas palavras do arguido”, empurraram “violentamente” os elementos policiais.

Berço SC

Está oficialmente apresentada a equipa
técnica com duas entradas e duas saídas
SCB

Ao técnico principal Manuel Machado juntam-se os adjuntos Ricardo Martins, Miguel Machado e Frederico Nunes, que transitam da última época,
entrando José Augusto (ex-Taipas) e Pedro Salgueiro (ex-Oliveirense). Paulo
Silva e Gilberto Braga deixam o Berço Sport Clube.

Madureira chegou a Braga em 2016/17
Publicidade

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

Administração
de todo o tipo
de imóveis.
Se tem um imóvel
para administrar,
contacte-nos.

ARRENDA-SE
ESPAÇO PARA CONSULTÓRIO
Edificio da Clinica de São Lázaro.
Central, de facil acesso
e com muita luz direta. Visite!!!

ESCRITÓRIO

Centro Comercial Rechicho com 75m2,
dois wc´s, condominio incluído.

MORADIA BANDA T3 - LAMAÇÃES
Remodelada, Possui Logradouro c/ Churrasqueira e
Árvores de Fruto, Localização Privilegiada!

233.000 €

Ref. 5946
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AF Braga disponibiliza 200 mil
euros para ajudar clubes filiados
ORGANISMO liderado por Manuel Machado decidiu apoiar os clubes que estão a enfrentar
dificuldades pelos constrangimentos provocados pela pandemia. Situação regularizada é ‘obrigatória’.
AF BRAGA

| Ricardo Anselmo |

A Direcção da Associação de
Futebol de Braga deliberou a
disponibilização de uma verba a
rondar os 200 mil euros para
ajudar os seus clubes filiados.
“A Direcção da AF Braga deliberou o valor do apoio a disponibilizar aos seus clubes filiados
para fazer face à mais que eventual perda de receitas, fruto do
impacto económico causado pela pandemia Covid-19 que ainda
nos assola”, refere o comunicado da associação que rege o futebol do distrito de Braga, que
ainda acrescentou.
“O montante, que rondará os
Publicidade

duzentos mil euros, destina-se
aos clubes participantes em
competições profissionais na
época 2020/2021. Este apoio incidirá na redução nos encargos
inerentes à participação dos clubes (taxas, inscrições, etc.), em
moldes e percentagens ainda a
definir na próxima reunião.”
“A Direcção da Associação comunica ainda que apenas serão
contemplados com estes apoios
os clubes que tenham a sua situação financeira regularizada com a AF Braga, no que diz
respeito à época desportiva
2019/2020”, remata a nota emitida ontem pelo organismo liderado pelo presidente Manuel
Machado.

Vizela
Tavinho e Diogo
Ribeiro renovaram
contrato

O Vizela anunciou a renovação
de contrato de mais dois atletas,
que vão ajudar o clube no ingresso na II Liga, em 2020/21.
Tratam-se do avançado de 29
anos Diogo Ribeiro, que afirmou
só fazer sentido “continuar a vestir a camisola do Vizela”, e do extremo de 26 anos Tavinho, que
garantiu ser “uma grande emoção voltar à II Liga, ainda por cima com a camisola do Vizela”.
Ambos renovaram por um ano.

CD Ponte
Dupla chegou para
reforçar a baliza dos
vimaranenses

DR

Direcção encabeçada por Manuel Machado anunciou apoios aos clubes

Ao que tudo indica, a baliza
do Ponte estará fechada para
2020/21, com as contratações
dos guarda-redes João Nuno, 35
anos, ex-St.ª Eulália e Zé Carlos,
24 anos, ex-Sobreposta. A dupla
junta-se ao ex-júnior Viegas.
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Opinião
RUI A. FARIA VIANA Director da Biblioteca Municipal de Viana do Castelo

Voz às Bibliotecas

As Bibliotecas e a adaptação à nova realidade

F

ace à pandemia de Covid -19, as
bibliotecas públicas conhecem
uma realidade até aqui inimaginável obrigando-as a novos desafios e a uma
adaptação às novas circunstâncias.
No período de confinamento, com os
edifícios encerrados e as pessoas em isolamento social, as bibliotecas públicas
tentaram permanecer em contacto com os
seus utilizadores e próximas da comunidade utilizando para isso diversos meios.
A sua nova forma de actuar teve de adaptar-se à nova realidade.
Neste contexto e sobre o papel das bibliotecas públicas importa referir algumas das orientações e sugestões plasmadas no cartaz “Bibliotecas Públicas face à
pandemia Covid-19”, divulgado em Abril
passado pela Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, para entendermos melhor a
importância destas instituições. Assim, na
actual conjuntura de crise as bibliotecas
podem: - “Apoiar a criação do sentido de
comunidade” (mantendo a sua ligação à
comunidade); “Mobilizar e informar a comunidade” (funcionando como um agente mobilizador da comunidade); “Ser in-

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.
SEDE Praceta do Magistério, 34, Maximinos, 4700 222 BRAGA. Telefone: 253309500 (Geral)

fluenciadoras sociais” (divulgando mensagens e prestando serviços através dos
seus canais de comunicação); “Envolver
parceiros e agentes comunitários” (desempenhando o papel de mediador); “Aumentar o conhecimento” (divulgando informação credível e assumindo-se como
um local privilegiado de conhecimento);
“Divulgar factos” (divulgando informação sobre a doença à população para combate à sua propagação); “Oferecer acesso
a recursos de informação e lazer” (para
chegar a diferentes públicos) e “Promover recurso a fontes de informação oficiais” (para combater notícias falsas). No
âmbito das sugestões, neste documento,
sugeria-se: “Criar um serviço de referência virtual que ajude a população a encontrar a informação que necessita”; “Disponibilizar conteúdos em plataformas Web
abertas”; “Partilhar informação validade
e pertinente através dos seus canais online”; “Adaptar para o ambiente digital actividades regulares das bibliotecas”; “Colaborar com iniciativas municipais de
apoio às necessidades da comunidade”;
“Manter o sinal wi-fi disponível e aberto

no edifício e/ou biblioteca itinerante”;
“Manter um canal de comunicação regular com os utilizadores através da internet, telefone, redes sociais e rádios locais” e “Utilizar a biblioteca itinerante
para implementar estratégias municipais
de apoio à população mais vulnerável”.
De uma forma geral, atendendo a estas e
a muitas outras orientações e sugestões e
face a uma situação tão complicada como
a que vivemos, não deixámos de sentir a
presença das bibliotecas no dia a dia das
populações e da comunidade, saindo muitas delas reforçadas em algumas actividades que tiveram a capacidade de desenvolver e serem acolhidas com mais
interesse pelos seus utilizadores.
Agora que muitas bibliotecas começam
a retomar os seus serviços, embora que
parcialmente e de forma bastante condicionada, começamos a ter a percepção de
como tudo é um pouco estranho nesta fase de desconfinamento começando pela
alteração da relação entre o utilizador e o
espaço físico da biblioteca. Apesar das
várias restrições, a Biblioteca Municipal
de Viana do Castelo tentou não deixar o
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utilizador longe de um periódico nem de
um posto com internet. Para isso, serve-se
de uma equipa consciente e organizada
que acompanha cada utilizador desde a
entrada na biblioteca até ao serviço que
procura.
Entretanto, várias preocupações e questões se levantam. Por exemplo: o livre
acesso que caracteriza o funcionamento
das bibliotecas está agora confinado e os
documentos não estão fechados em armários como noutros tempos mas há necessidade de os manter “saudáveis” para que
continuem disponíveis para todos, o que
condiciona a sua consulta.
Será que tudo vai voltar à normalidade
no pós Covid-19? Será que o número de
utilizadores vai diminuir? Que serviços
devemos disponibilizar e que actividades
podemos desenvolver para que o utilizador regresse à biblioteca? Estes e muitos
outros aspectos são hoje motivo de inquietação para quem trabalha nas bibliotecas.
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Opinião
ARTUR SILVA dirigente do Sindicato de Professores da Zona Norte e professor do Agrupamento
de Escolas Camilo Castelo Branco - V. N. Famalicão

Voz às Escolas

As faces da autonomia

Autonomia docente

A

pandemia veio colocar o foco
em situações que muitos, nomeadamente o governo, pretendiam ignorar e até, de certa forma, manipular a opinião pública relativamente ao
trabalho e utilidade de determinados profissionais.
A presença do Covid-19 veio colocar o
dedo na ferida em relação aos problemas
dos profissionais de saúde, das forças de
segurança e em relação à resiliência e capacidade de adaptação dos professores.
No que respeita aos professores, foram
ditas autênticas alarvidades por muitos
“comentadores” em relação às suas lutas
e aspirações e também em relação ao seu
papel na sociedade.
Na verdade, em poucos dias os professores deitaram por terra muitas destas
opiniões provando a sua resiliência, capacidade de adaptação para reconstruir e
reinventar a escola e respostas para tempos de requintada incerteza em que ficou
cristalino que nada será como antes.
Foi posto em marcha um ensino à distância que irá persistir, baseado em meios
tecnológicos maioritariamente a expensa
dos professores (computadores, inter-

net…), para provar a importância da escola pública como serviço imprescindível
e inadiável.
Os pais puderam acompanhar in loco
uma realidade, muitas vezes distante,
constatar o esforço dos professores, o impacto do seu trabalho e também ver como
é insubstituível o seu papel num cenário
de aulas presenciais.
É inquestionável a importância da tecnologia no ensino, mas ninguém pode duvidar que a escola presencial é a base do
sucesso educativo e que o professor tem
neste cenário um papel determinante.
O governo empurrou com a barriga a escola pública, não a dotou dos meios tecnológicos necessários, ignorou as condições de trabalho dos professores, as
diferenças sociais dos alunos e apostou
fundamentalmente na burocracia de controle.
Até agora, como é seu dever enquanto
entidade patronal, não deu formação aos
professores para trabalhar com as plataformas eletrónicas que estão a utilizar,
Moodle, Zoom, Classrrom, limitando-se a
fazer uso da sua “autonomia”.
Mesmo sabendo que os professores por-

tugueses estão entre aqueles que sofrem
de maior stress, como referem os dados
do pisa 2018, o governo sabe também que
pode contar com um profissionalismo que
utiliza mas não reconhece.
Para além de aplausos e declarações de
circunstância, o governo pretende retirar
ganho político de um trabalho que assenta
fundamentalmente na dedicação dos professores aos seus alunos e ao país.
Autonomia das escolas
A recente abertura das atividades letivas, para os alunos do 11.º e 12.º anos e a
breve abertura dos Jardins de Infância, reside na confiança de que em nenhuma circunstância deverá ser posta em causa a
segurança sanitária dos envolvidos no
processo.
O Ministério da Educação convocou as
organizações sindicais, designadamente a
FNE, para uma reunião de auscultação
acerca da decisão de reabertura das atividades letivas, mas teimou em ignorar os
contributos que estas levaram, dando
orientações genéricas que não garantem a
segurança dos alunos, dos professores e
dos não docentes.
Aparentemente, confiou na autonomia

das escolas mas não estendeu de forma
democrática essa autonomia aos representantes dos professores, dos não docentes e dos alunos na identificação das medidas a adotar bem como da sua adequação à realidade concreta de cada estabelecimento de ensino.
Por outro lado, a dita autonomia não
comtempla recursos financeiros que são
das escolas e que foram, no final do ano
passado, entregues aos Cofres do Tesouro.
Neste contexto esses recursos financeiros já deveriam ter sido libertados pela
Direção-Geral do Orçamento para ajudar
as escolas a fazer face às necessidades
acentuadas pelo Covid-19 como seja o
auxílio a alunos carenciados no desenvolvimento do ensino à distância, ou mesmo
a aquisição de recursos tecnológicos que
até ao momento não foram reforçados.
Podemos dizer que o conceito de autonomia tem para o Ministério da Educação
diferentes velocidades, não sendo de todo
a democrática e a financeira as mais rápidas.

A Europa na liderança do combate ao dinheiro sujo

O

sistema financeiro internacional e a nossa
economia são hoje extremamente complexos. Se isso
nos traz oportunidades enormes, traz também novos desafios e alguns problemas, sendo
um deles o vulgarmente chamado «dinheiro sujo». Este dinheiro pode ser o resultado de práticas ilícitas, a origem de novos
crimes ou a alimentação de redes terroristas e, precisamente
por isso, devemos preocuparnos.
Para combater esta ameaça, a
Comissão Europeia apresentou
um plano para os próximos 12
meses com vista a reforçar as
defesas da União Europeia contra o branqueamento de capitais
e o financiamento do terroris-

mo.
Este plano está assente em
seis pilares que têm como objetivo melhorar a luta global da
UE contra estas práticas, harmonizando as regras entre os
Estados-Membros e assegurando uma melhor supervisão do
seu cumprimento.
Particularmente importante é
a dimensão externa deste esforço, dotando a Europa de uma
voz única e forte a nível mundial e, consequentemente, de
uma maior capacidade de combate.
Faço minhas as palavras de
Valdis Dombrovskis, vice-presidente executivo da Comissão
Europeia: temos de pôr termo à
infiltração de dinheiro sujo no
nosso sistema financeiro. A

SOFIA COLARES ALVES

Chefe da Representação da Comissão Europeia
em Portugal

Voz à Europa

nossa regulamentação e a sua
aplicação não devem denotar
quaisquer elos fracos que permitem o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
A iniciativa que adotámos reforçará as nossas defesas nesta
contínua luta contra estes dois
males que enfraquecem as nossas sociedades por via de um
plano de ação muito abrangente
e de grande alcance.
Para melhor refletir as mais
recentes informações, a lista de
países terceiros com deficiências estratégicas nesta luta foi
também atualizada e entrará em
vigor a partir de 1 de outubro de
2020. Foi publicada uma metodologia mais transparente e
aperfeiçoada para identificar os

países terceiros de alto risco,
cujos regimes de luta contra o
branqueamento de capitais e o
financiamento do terrorismo
apresentam deficiências estratégicas que podem constituir uma
ameaça significativa para o sistema financeiro da UE.
O debate sobre esta iniciativa
inicia-se agora, e as autoridades, as partes interessadas e os
cidadãos poderão apresentar as
suas observações nesse contexto até 29 de julho neste link.
Juntos, criaremos as condições
para uma UE que é líder mundial no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, contribuindo para um mundo mais seguro e mais justo para os europeus e para todos os demais.
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europe direct
ALZIRA COSTA Coordenadora do Centro de Informação Europe Direct do Minho

Europa

Promover a agricultura biológica
e proteger a biodiversidade

JOÃO GONÇALVES
Advogado

Voz à Justiça

N

o dia 20 de maio, a Comissão Europeia (Comissão) deu mais um
passo na prossecução de uma sociedade europeia mais ambientalista e sustentável através da apresentação das estratégias “Do prado ao prato” e “Estratégia da
Biodiversidade”, respetivamente. Estas
duas estratégias fazem parte dos objetivos
firmados na prioridade política “Pacto
Ecológico Europeu”, que consta do programa de Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, e que pretende
revolucionar a economia europeia. Através
da introdução e implementação destes programas, existe uma intenção de que estas
se complementem com as principais diretrizes desta prioridade política, através de
uma construção de sinergias e reforço mútuo entre ambas.
A estratégia “Do Prado e do Prato” representa um importante passo para a criação
de um sistema alimentar saudável e totalmente sustentável, com o objetivo de salvaguardar a segurança alimentar e garantir
o acesso a alimentos saudáveis com origem num planeta saudável. A implementação desta estratégia vai permitir reduzir a
pegada ambiental e climática do sistema
alimentar da União Europeia (UE) e reforçar a sua resiliência, protegendo a saúde
dos cidadãos e assegurando os meios de
subsistência dos operadores económicos.
Tendo em conta estes objetivos, a Comissão traçou metas ambiciosas que espera
ver alcanças nas próximas décadas. Até
2030, a Comissão espera reduzir para 50%
a utilização de pesticidas químicos, a implementação de agentes antimicrobianos
na criação de animais, e a redução das perdas de nutrientes dos solos, respetivamente. Além disso, a Comissão espera alargar a
prática da agricultura biológica para 25%
das terras agrícolas europeias até 2030. Para além destas componentes, os agricultores também vão poder retirar os seus respetivos dividendos através da implementação
de práticas mais sustentáveis. Um dos próximos modelos de negócio ecológico que
serão incentivados será o sequestro de car-

Como se processa
o IRS de pessoas
com deficiência?

bono por agricultores e silvicultores, em
que o agricultor será incentivado a promover este tipo de agricultura, que contribui
para a neutralidade climática.
Por sua vez, a Estratégia da Biodiversidade será o principal instrumento para travar
a constante perda de biodiversidade no
continente europeu. A sobre-exploração
dos recursos naturais, a utilização insustentável das terras e dos mares, assim como a invasão constante de espécies exóticas, tem revelado a fragilidade do habitat
natural europeu. Esta estratégia pretende
reforçar a resiliência ambiental europeia,
bem como proporcionar oportunidades de
negócio e de investimento. A estratégia
pretende estabelecer objetivos vinculativos
para restaurar ecossistemas degradados e
rios, melhorar o estado das espécies e dos
habitats protegidos da UE, fazer regressar
os polinizadores aos terrenos agrícolas, reduzir a poluição, tornar as nossas cidades
mais ecológicas, reforçar a agricultura biológica e outras práticas agrícolas respeitadoras da biodiversidade e melhorar o estado das florestas europeias. Por isso, a
Comissão traçou metas concretas para alcançar os objetivos, nomeadamente, a biodiversidade da Europa na via da recuperação até 2030, incluindo transformar pelo

Centro de Informação Europe Direct Minho
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Campus do IPCA - Lugar do Aldão
4750-810 Vila Frescaínha S. Martinho - Barcelos
Contactos Gerais Telefone: 253 802 201
Web: www.ciedbarcelos.ipca.pt
Facebook: https://www.facebook.com/cied.minho/
Twitter: https://twitter.com/CIEDMinho

menos 30% das terras e dos mares da Europa em zonas protegidas geridas de forma
eficaz e repor elementos paisagísticos de
grande diversidade em, pelo menos, 10%
da superfície agrícola.
Por fim, convém referir que a Política
Agrícola Comum continuará a ter um papel determinante para a prossecução das
políticas agrícolas, e será esta a principal
dinamizadora destas políticas. Aliás, a reforma da PAC de 2018 veio já no sentido
de promover uma agricultura mais sustentável, sempre em consonância com a legislação ambiental, climática e segurança alimentar.
Neste momento, cabe ao Parlamento e ao
Conselho aprovarem estas estratégias que
prometem auxiliar a Comissão na sua intenção em revolucionar a sociedade europeia, salvaguardando o aspeto económico,
a segurança alimentar, a redução da pegada
ambiental da União Europeia, e a proteção
da biodiversidade do continente europeu.
Esta nova estratégia europeia certamente
permitirá, certamente, à região do Minho
preservar os nossos ricos ecossistemas terrestres e marítimos, assim como possibilitar aos agricultores minhotos novas oportunidades de negócio e um ambiente mais
sustentável.

Podem ter benefícios fiscais
as pessoas que apresentem um
grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60%,
devidamente comprovado mediante atestado médico de incapacidade multiuso e que comuniquem essa situação à
Autoridade Tributária e Aduaneira.
Este atestado é um documento que comprova que a pessoa
tem uma incapacidade (física
ou outra) e que determina o
seu grau. Para o obter, deve dirigir-se ao centro de saúde da
sua área de residência e solicitar a marcação de uma junta
médica.
Se pertencer às Forças Armadas, Polícia de Segurança Pública – PSP ou Guarda Nacional Republicana – GNR, é aos
serviços médicos destas entidades que se deve dirigir. O
atestado deve ser entregue numa repartição de finanças ou
fazer o pedido através da internet, usando o Portal das Finanças seguindo estes passos: clique em “Cidadãos”, de seguida selecione a opção “Serviços”; de pois percorra a lista
até encontrar o item “Dados
Cadastrais”, e então escolha a
opção “Deficiência Fiscalmente Relevante”, e finalmente clique em “Entregar Pedido”.
Depois disso, deverá remeter
à Direção de Serviços de Registo
de
Contribuintes
(DSRC), no prazo de 15 dias,
uma cópia do documento comprovativo do pedido efetuado
no Portal e uma cópia autenticada do atestado médico de incapacidade multiuso, por correio para a morada: Avenida
João XXI, n.º 76, 6.º piso –
1049-065 Lisboa.
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REAL, DUME E SEMELHE

MAXIMINOS
APARTAMENTO T3

Referência: 260 200 112

MAXIMINOS, SÉ E CIVIDADE

PADIM DA GRAÇA
LOTE

Referência: 260 200 101

48.000€

2 JARDINS

3

APARTAMENTO T3

Referência:260 200 047

122

C

207

¤220.000

6

3

31

160

30

D

¤185.000

ANDAR MORADIA\ 285190070

ÚL
LT
TIMO PISO

T4 COBERTURA REMODELADO - SÃO VITOR
3

110.000€

Referência: 260 200 003

209.000€

LOTE

Referência: 260 190 180

73.000€

PALMEIRA
99.000€

DUPLEX V6 - ESSTE SÃO MAMEDE (prox. U.M)
1

MORADIA \ 285200043

2

LAMAS

Referência: 260 200 099

MORADIA EM BANDA

INVESTIMENTO

V3 - TENÕES
3

MORADIA EM BANDA

195.000€

1

172

APARTAMENTO \285190163

FERREIROS E GONDIZALVES
APARTAMENTO T3
Referência: 314200047

NOGUEIRA, FRAIÃO E LAMAÇÃES
APARTAMENTO T3
Referência: 314200099

D

¤176.000

T2 - SÃO VITOR
2

1

1

APARTAMENTO \285200003

90

-

C

¤156.000

2

2

1

CONSTRUÇÃO
Ç MORADIA INDIVV. - ESTE SÃO MAMEDE
94

CELEIRÓS, AVELEDA E VIMIEIRO
MORADIA GEMINADA T4 Referência: 314200046 295,000€

D

-

¤137.500

APARTAMENTO \285190144

ESTES E
OUTROS
IMÓVEIS
EM

VILAÇA E FRADELOS
TERRENO COM RUINA

119,900€

188,000€

T22 - SÃO VITOR

703

¤88.5500

TERRENO \285120047

ERA BRAGA TRIBUNAL
era.pt/bragatribunal
bragatribunal@era.pt

2 5 3 61 5 76 5
Gonçalves & Lobo – Mediação Imobiliária, Lda. AMI 11693.
Cada Agência é jurídica e financeiramente independente.

LOMAR E ARCOS
Referência: 314200104

CELEIRÓS, AVELEDA E VIMIEIRO
Referência: 314200070
MORADIA T4

39,000€

340,000€

APARTAMENTO T3

Referência: 314200108

95,500€
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75.000 €

C.E.:(C) T1 na Sé.
Vendido com mobília e equipado com: frigorífico,
placa, forno, exaustor e esquentador.

ID:124391001-1131 -

105.000 €

C.E.:(C) T2 em S. Victor. Vendido mobilado
e equipado com: Frigorífico, máquina de lavar roupa,
placa, forno, esquentador e exaustor.

ID:124391001-1132 -

95.000 €

C.E.:(D) T2 em S. Victor. Vendido mobilado
e equipado com: Frigorífico, máquina de lavar roupa,
placa, forno, exaustor e esquentador.

ID:124391014-115 -

699.000 €

C.E.:(E) Imóvel no centro da cidade
de Barcelos, para reconstrução.
Possibilidade de construção em altura
(ex: 16 apartamentos c/ garagem).
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FREITAS COSTA & FILHOS, S.A.
Construção Civil e Obras Públicas

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

Correio
do Minho.pt

Faça a sua
assinatura

PRECISA-SE

CHURRASQUEIRO
E EMPREGADO
DE MESA/BALCÃO
PARA BRAGA
TLF: 253 609 180
TLM: 925 791 017

FREITAS COSTA
& FILHOS, LDA.

Nome

Construção Civil e Obras Públicas

Morada

ADMITE

Localidade
C. Postal
E-mail

Tlf./Tlm.

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

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

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

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€
FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS
* Imóveis: Compra / Venda/ Medição
* Automóveis. Compra / Venda
* Penhorista: Ouro / Prata/ Relógios/ Pedras Preciosas
* Antiguidades / Obras de arte
* Créditos: Pessoais / Automóvel/ Habitação

ENGENHEIRO
DE CONSTRUÇÃO
CIVIL
c/ experiência em Direcção de Obra
e Autos de Medição

POSSIBILIDADE DE VENDA COM OPÇÃO DE COMPRA!
MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO...
Av. Dr. Porfírio da Silva, n.º 284, 4715-086 Braga
(semáforos da BP, 31 de Janeiro )
Ligue já: 967200625 ou 253615311 statusmoneylda@gmail.com
STATUSMONEY... Porque dinheiro não é problema...
É a solução!!

Telf.: 253 606 830 | Tlm.: 919 991 083
geral@freitascosta.pt
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OPORTUNIDADES
AUDI A6 AVANT 2.0 TDI ULTRA
150CV S-TRONIC

VW PASSAT VARIANT 2.0 TDI
110CV CONFORT

TOYOTA PRIUS 1.8 HSD
HYBRIDO GNC

Nacional 2015
Caixa Auto - GPS - Xenon

Nacioanl 2009
Excelente estado

Nacional 2014
KIT BRC de Gás Natural Comprimido

SKODA SUPERB 2.0 TDI 150CV
DSG STYLE

NISSAN LEAF ACENTA ZERO
EMISSION

PEUGEOT 208 1.6 E-HDI
75CV STYLE

Nacional 2016
Full Extras Caixa DSG

Nacional 2015
Apenas 50 mil Km - Gar. 2023

Nacional 2016
Vidros Escurecidos Bluetooth

Morada: Rua da Lameira, 25 - Gualtar Braga- Junto ao Banco BPI Gualtar
Telef. 253 678 815 / 936 006 009 / 967 006 009
www.standrolar.com • geral@standrolar.com •Aberto ao Sábado todo o dia
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Publicidade 29
www.vciautomoveis.pt

LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA

Audi-A4-TDI-2013
104649Kms - 140cv -18.500€

BMW x3 2.0d - 184cv-2013
204052Kms-19.000€

Mercedes GLK 220CDI-2014
170cv-245134Kms-22.800€

Volvo XC60 draivE 2.4dcc - 2010
184cv - 176391Kms - 16.900€

Opel Astra Sport Tour 1.7 CDTI
2011 - 188891Kms-9.750€

Renault Megane 1.5cc-2010
110cv--174700Kms-7.850€

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

vcivenda@gmail.com

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

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

BRAGA
Tlf. 253 300 500

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

Apenas 14.900€ - 12 meses garantia
Rua Padre Cruz, n.º 316 - Ferreiros
4700-236 BRAGA
Telefs.: 253 694 759 - 253 692 036 • Fax 253 694 759

REPRESENTANTE DAS PRESTIGIADAS MARCAS

correiodominho.pt 1 de Setembro 2016
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Agenda
Publicidade

HORÓSCOPO

TELEVISÃO
RTP 1
00:18
00:43
02:41
03:31
04:28
05:59
06:30
10:00
13:00
14:30
14:47
15:32
17:30
19:10
19:59
21:35
23:32

RTP 2

Cá Por Casa Com Herman José
Os Intocáveis
Janela Indiscreta
Grande Entrevista
Televendas
Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
À Roda da Al...
Um Lugar para Viver
A Nossa Tarde
Portugal em Direto
O Preço Certo
Telejornal
Joker
5 Para a Meia-Noite

00:59
00:55
01:58
02:24
02:54
05:46
06:32
07:02
13:52
14:00
15:00
15:33
16:04
16:59
21:30
22:04
22:12
22:55

Civilizações
Sociedade Civil
Clube Da Europa
Turma Das Ciências
Euronews
Os Nossos Dias
Repórter África - 2ª Edição
Programação Infantil
Folha De Sala
Sociedade Civil
A Fé Dos Homens
Biosfera
Viagens Em Terras Do Norte
Programação Infantil
Jornal 2
Folha de Sala
Aber Bergen
A Navegar até ao Peter

SIC

TVI

00:25 Amor De Mãe
00:20 Passadeira Vermelha
01:40 Quem quer namorar
com o Agricultor?
02:25 A Noiva
04:00 Televendas
06:00 Edição da Manhã
09:00 Alô Portugal
10:00 O Programa da Cristina
13:00 Primeiro Jornal
14:45 Amor Maior
16:00 Júlia
18:00 Amor à Vida
19:00 Quem quer namorar
com o Agricultor?
20:00 Jornal da Noite
21:30 Nazaré
22:15 Terra Brava
23:15 Quem quer namorar
com o Agricultor?

23:50
00:05
01:35
02:45
03:25
04:05
04:30
06:00
06:30
10:15
13:00
14:45
16:00
18:00
19:00
19:57
21:45

Espírito Indomável
Big Brother - Extra
1000 à Hora
Chicago P.D.
Mar de Paixão
Saber Amar
Tv Shop
Os Batanetes
Diário da Manhã
Você Na Tv!
Jornal da Uma
Destinos Cruzados
A Tarde é Sua
Ver P?Ra Crer
Big Brother - Diário
Jornal Das 8
Quer O Destino

Publicidade

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

AV. DA LIBERDADE, N.º 610, 1.º
4711-911 BRAGA
tlf. 253 218 780
fax 253 616 923

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS
AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

Praça do Comércio, 47

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Praça Guilherme de Abreu, 61

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
MODERNA T. 253 834 450

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
SÃO MIGUEL T. 253 481 429

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

Rua José Falcão ,53

Rua Dr. Abílio Torres, 442

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

FAFE
ALBARELOS T. 253 498 123

ARCOS DE VALDEVEZ
LAPA T. 258 515 134

PONTE DE LIMA
MISERICÓRDIA T. 258 941 131

R. José Ribeiro Vieira de Castro, 368

Largo da Lapa

R. da Matriz. 14

VILA NOVA DE FAMALICÃO
NOGUEIRA T. 252 310 607

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
SÃO BENTO T. 258 817 603

Av. Mal. Humberto Delgado, 87

Praça Conselheiro Silva Torres

Av. Dom Afonso III, 434

GUIMARÃES
AVENIDA T. 253 521 122

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

Av. Dom João IV, 593

Rua de Galvão s/n

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
VALE DO MOURO T. 251 565 821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Quinta Andorinhas Loja 9/10

Lg. da Porta Nova, 27

BRAGA
CRISTAL T. 253 262 321
Av. da Liberdade, 571

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

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

VILA VERDE
FÁTIMA MARQUES T. 253 353 020
Rua dos Bombeiros, 50-52
Publicidade

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Carneiro
Carta do Dia: A Roda da Fortuna, que
significa Sorte, Acontecimentos
Inesperados.
Amor: Combata a rotina na relação.
Seja mais criativa.
Saúde: Os sumos naturais de fruta são
uma ótima forma de ingerir vitaminas.
Inclua-os na alimentação.
Dinheiro: Pague as contas sempre a
tempo e horas. Primeiro as obrigações,
depois o lazer.
Números da Sorte: 4, 12, 15, 38, 39,
47
Touro
Carta do Dia: O Sol, que significa
Glória, Honra.
Amor: Hoje o sol brilha na sua vida.
Encha o seu par de atenções.
Saúde: Previna o envelhecimento
precoce comendo aveia ao pequenoalmoço.
Dinheiro: Mantenha a determinação e
alcance a glória a nível profissional.
Números da Sorte: 9, 14, 16, 24, 28,
37
Gémeos
Carta do Dia: O Louco, que significa
Excentricidade.
Amor: Através do diálogo conseguirá
resolver os problemas.
Saúde: Estimule o funcionamento do
cérebro comendo amoras.
Dinheiro: Momento pouco favorável
para gastos supérfluos. Contenha-se.
Números da Sorte: 1, 9, 21, 30, 32, 43
Caranguejo
Carta do Dia: Ás de Paus, que significa
Energia, Iniciativa.
Amor: Mantenha a chama acesa
surpreendendo a sua cara-metade.
Saúde: Procure ter um sono
descansado para sentir-se bem durante
o dia.
Dinheiro: Partilhe com os seus
superiores as suas melhores ideias.
Coragem!
Números da Sorte: 9, 11, 18, 25, 26,
41
Leão
Carta do Dia: 5 de Paus, que significa
Fracasso.
Amor: Trate o seu amor com carinho e
dedicação. Evite que a relação
fracasse.
Saúde: Para ganhar novas forças
aplique-se mais numa atividade física.
Dinheiro: Adote uma postura mais séria
no trabalho. Faça-se respeitar.
Números da Sorte: 1, 5, 9, 23, 27, 42
Virgem
Carta do Dia: 2 de Copas, que significa
Amor.
Amor: Mostre mais interesse pelo que
o seu amor lhe diz. Zele pela
estabilidade.
Saúde: Se anda deprimida procure
ajuda. Não se entregue aos
pensamentos negativos.
Dinheiro: Período intenso a nível
profissional. Será recompensada.
Números da Sorte: 9, 18, 23, 27, 28,
46

Balança
Carta do Dia: Rainha de Copas, que
significa Amiga Sincera.
Amor: Um amigo pode pedir-lhe um
conselho. Seja sincera e conseguirá
ajudá-lo.
Saúde: Poderá sentir-se com sono.
Procure descansar mais. Tome
vitaminas.
Dinheiro: Período favorável a nível
profissional. Está com boas energias.
Números da Sorte: 4, 7, 21, 29, 36, 47
Escorpião
Carta do Dia: Ás de Espadas, que
significa Sucesso.
Amor: A sua cara-metade vai dar-lhe
uma grande alegria.
Saúde: Cuide dos seus pés. Aplique
diariamente um bom creme hidratante.
Dinheiro: Defenda os seus ideais com
garra! A vitória espera por si.
Números da Sorte: 7, 18, 21, 33, 36,
45
Sagitário
Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Podem tentar interferir na sua
relação. Defenda-se.
Saúde: Elimine os fritos da
alimentação. Prefira cozidos e
grelhados.
Dinheiro: Verifique se não anda a gastar
mais do que deve. Tenha cuidado.
Números da Sorte: 5, 17, 22, 29, 34,
37
Capricórnio
Carta do Dia: 3 de Ouros, que significa
Poder.
Amor: Terá poder para convencer o seu
amor a fazer-lhe uma vontade.
Saúde: Se quer perder peso prefira
comer peixe, como salmão e atum.
Dinheiro: As finanças estão estáveis.
Amealhe o que puder.
Números da Sorte: 7, 16, 23, 25, 37,
42
Aquário
Carta do Dia: 6 de Ouros, que significa
Generosidade.
Amor: Aceite o passado e viva o
presente. Seja feliz.
Saúde: Tendência para problemas
renais. Aumente a ingestão de água.
Dinheiro: Possível aumento de
responsabilidade. Está de parabéns!
Números da Sorte: 9, 11, 20, 24, 29,
37
Peixes
Carta do Dia: O Imperador, que
significa Concretização.
Amor: Deposite mais confiança na sua
cara-metade.
Saúde: Regule os intestinos fazendo
uma alimentação rica em fibra.
Dinheiro: Alguém com quem trabalha
pode precisar de ajuda. Seja uma boa
colega.
Números da Sorte: 1, 14, 17, 19, 37,
49
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QUEBRA
CABEÇAS

Portuguesa
massagista
Faço uma boa massagem
de relaxamento e outras. Venha disfrutar
da minha companhia e passar um bom
momento num bom ambiente discreto.
Espero por si. Não atendo privados.

Numa caixa de fósforos há 85
palitos. Depois de transferidos
para duas caixas, uma delas
ficou com um terço de palitos
a menos que a outra. Quantos
fósforos há em cada caixa?

915 176 325

***

****

7 4 5
3 5
2

8

9 8
5
7
1

4 8 1

6 9 5

3

1

7 6
9 5 3 4
7
2
3
6
5
8
3 5 7
1 9

3
6
1

6
9
2 4

5

Solução:

5
6 1 9
8 9
5
6
1 3 2 8

8
4

Numa caixa há 34 e na outra 51 palitos.
Sendo duas caixas, duas partes vão para
uma caixa e três partes para outra, pois 85
palitos formam 5 partes.
Uma parte corresponde a 17 palitos, duas
são 34 e três são 51.

SUDOKU

PALAVRAS CRUZADAS

7 DIFERENÇAS

VERTICAIS: 1 - muitos; sugerir. 2 - ápice; case. 3 - motivo;
gruta. 4 - enguiço; nem. 5 - depois; casta-nha. 6 - viajar; mimoso; ele. 7 - amadurecer; defesa. 8 - além; saída.
9 - finórios; baraço. 10 - despido; floresta. 11 - favorável;
velhaco.

Soluções:1-Falta o bolso no avental do homem 2-Altura do candeeiro do tecto 3Posição da pega da porta do frigorífico 4-Falta um frasco na prateleira do lado direito 5-Sapatilhas do miúdo 6-Placa de lado do fogão 7-Falta o bigode do homem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HORIZONTAIS: 1 - Ruim; excelente. 2 - ínfima; portanto;
também. 3 - sentenças; ouropol. 4 - cabeça; esposa.
5 - raspar; satélite. 6 - para; tolos; eles. 7 - aflição; cinema.
8 - cândido; ente. 9 - gatuno; saldar. 10 - nome de mulher;
oferecer; mesmo. 11 - arguida; violentos; essas.

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 – ma; opimo; na. 2 - ima; ora; aum. 3 - lemas; talco. 4 - noz; Mulher.
5 - rapar; ogo. 6 - Em; racas; os. 7 - mal; nimas. 8 - Branco; com. 9 - rupia; pagar.
10 - ada; der; ate. 11 - re; malos; as.
Verticais: 1 – mil; lembrar. 2 - amen; marude. 3 - amor; lapa. 4 - azar; ni. 5 - pos; pancada. 6 - ir; macio; el. 7 - maturam; pro. 8 - al; saca. 9 - alho; soga. 10 - nucego; mata.
11 - amoroso; res.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HUMOR
Dois amigos, que já não se
viam há uns tempos, encontram-se, casualmente, na rua.
Diz um:
- Já sei que casaste há pouco
tempo! Parabéns! E, então,
está tudo a correr bem?
Responde o outro:
- Até agora, tudo muito bem!
Obrigado.
Volta o primeiro:
- Também soube que a tua
sogra é cega.
Diz o amigo:
- Infelizmente, é. Mas, olha,
é uma excelente senhora!
Sobretudo, é muito brincalhona! Não imaginas como
nos divertimos, quando ela
brinca connosco à cabra
cega!…
Na igreja, um homem muito
católico confessa ao Padre:
- Ai senhor padre eu encostei
o meu sexo a uma senhora.
Diz o Padre:
- Ó meu filho vais ter um
grande desgosto quando fores
para o céu.
Desesperado, relembra o
homem:
- Mas senhor padre eu só o
encostei…
Responde o Padre:
- Meu filho, encostar e pôr é a
mesma coisa! Agora vai pôr
ali na caixa das esmolas 50
euros.
O homem lá foi, mas só
encostou a nota à caixa.
Espantado pergunta o Padre:
- Meu filho porque não pões a
nota na caixa?
E responde o homem:
- Então, o padre não disse
que pôr e encostar era a
mesma coisa…
Um tipo visitou a exposição
de pintura de um amigo, autodidata na matéria, e este, a
certa altura, reparando que o
outro se detinha a olhar atentamente para um dos seus
quadros, aproximou-se entusiasmado e perguntou-lhe:
- Então, que sensação te desperta esta minha pintura?
Diz o amigo:
- Faz-me crescer água na
boca…
Admirado, pergunta o pintor:
- Um pôr do sol faz-te crescer
água na boca?!
Responde o amigo:
- Olha, julgava que era um
ovo estrelado!
Num corredor do manicómio,
um maluco passa por outro
que levava um metro articulado, todo aberto, no meio das
pernas e caminhava apressadamente.
Pergunta o segundo:
- O que é que andas a fazer ai
tão depressa?
O outro:
- Então, não vês?! Ando de
metro…

Passatempos 31

JOGOS
Segunda 25/05/20

Sorteio 21/2020

19 069
2.º Prémio 33 746
3.º Prémio 28 047
1.º Prémio

Terça 26/05/20

Sorteio 42/2020

4 9 14 21 27
*4 *6
Quarta 27/05/20

Sorteio 43/2020

19 26 30 33 45
+13
Quinta 21/05/20

Sorteio 21/2020

88 920
2.º Prémio 00 151
3.º Prémio 85 938
4.º Prémio 63 966
Terminação 0
Série sorteada 6.ª
1.º Prémio

Sexta 22/05/20

Sorteio 41/2020

3 18 22 27 32
*2 *7
Sorteio 21/2020

SVJ 18817
Sábado 23/05/20

Sorteio 42/2020

1 12 19 25 44
+5
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Cerveira
Estabelecimentos comerciais
do concelho com selo
de ‘Comércio Seguro’

O vice-presidente do Município de Cerveira, Vitor
Costa, e o presidente da Associação Empresarial
de Viana do Castelo (AEVC), Manuel Cunha Júnior, entregaram os primeiros ‘kits’ informativos
‘Comércio Seguro’ a alguns estabelecimentos comerciais do centro histórico. A iniciativa vai
abranger cerca de 250 espaços comerciais espalhados por todo o concelho, disponibilizando
guias de boas práticas e um selo de garantia,
atestando que o negócio está a cumprir todas recomendações de prevenção da Covid-19, emanadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).
Com a segunda fase do plano de desconfinamento, a Associação Empresarial de Viana do Castelo,
compilou um conjunto de informação que visa,
por um lado, ajudar o comércio local a não descurar as orientações para uma adequada e responsável reabertura, e por outro lado, contribuir
para restabelecer o ambiente de confiança junto
dos consumidores.

QUINTA, 28 MAIO 2020
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Viana do Castelo
Quim Barreiros doou 500 cds para
ajudar a comprar uma ambulância
para os Voluntários

Organizou um jantar solidário, mas a pandemia impediu a iniciativa. Não desanimou e avançou para outra acção. Contactou o músico Quim Barreiros, natural
do Alto Minho, que aceitou prontamente. Das suas
mãos o bombeiro Hugo Viana recebeu 500 cd's para
vender, de forma a ajudar a comprar uma ambulância
de socorro para a corporação dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo.
Hugo Viana, de 34 anos, confessa que "não descansa" enquanto que o objectivo for concretizado. Funcionário do quadro desde 2007, destaque que a meta principal "é ajudar a comunidade". “Todos juntos por
uma boa causa onde conto com todos vocês”, acrescentou o bombeiro.
Os cd's estão à venda por 9,5 euros.

A partir de ontem
OMS lança fundação para alargar capacidade de financiamento

A A Organização Mundial de Saúde lançou uma fundação para receber donativos sem ser o dinheiro que os
estados-membros já contribuem para aquela agência da ONU, a maior parte do qual só pode ser usado para fins específicos. Em conferência de imprensa em Genebra, o diretor-geral da organização, Tedros Ghebreyesus, afirmou que do orçamento da OMS, só 20 por cento é de uso flexível e que os restantes 80% são
contribuições voluntárias dos membros que “só podem ser usados para programas específicos”.

Arcos de Valdevez
Recuperação
de material furtado

O Comando Territorial de Viana do Castelo,
através do Núcleo de Investigação Criminal
(NIC) de Arcos de Valdevez, deteve dois homens, de 34 e 41 anos, por diversos furtos
no interior de veículos e por posse ilegal de
armas, no concelho de Arcos de Valdevez.
No decorrer de uma investigação policial
iniciada há seis meses, na sequência de diversos furtos ocorridos em interior de veículo, os militares da Guarda apuraram que
os suspeitos arrombavam garagens com o
intuito de furtar material relacionado com
construção civil para o vender posteriormente a empreiteiros. Uma vez dentro das
instalações, furtavam todo o material que
conseguiam, mesmo o que estava no interior dos veículos. No âmbito das diligências
policiais, foram realizadas três buscas domiciliárias, tendo culminado na apreensão
de material no valor de cerca de 10 mil euros.

MARTA PEREZ/EPA

Publicidade

ESPANHA Primeiro dia de desconfinamento em Barcelona. Um grupo de amigos celebra um aniversário.

