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Interior do Bira dos Namorados é inspirado em motivos culturais minhotos

Tendo os hambúrgueres entre os pratos mais procurados, o Bira dos Namorados aposta
ainda em novos conceitos com as ‘bowls’, uma referência ao Hawai. Decoração inspirada
em motivos culturais minhotos, como os Lenços dos Namorados, e a nova esplanada
são do agrado dos clientes.

Bira dos Namorados: Hambúrgueres
homenageiam a cultura do Minho
ACB
Uma homenagem à gastronomia e à cultura do Minho. É
assim que se assume o ‘Bira dos Namorados, que integra
o roteiro das Sugestões do Chef. A proposta, este ano, é o
Hambúrguer de vaca grelhado, com rúcula, dip de tomate, queijo mozzarela, queijo parmesão e chouriço ibérico
em pão panuozzo vaporado com tomate, com mix de batata doce e batata da região e salada do dia. A sobremesa
é uma Mousse de Chocolate com Caramelo Salgado.
Entre as iguarias mais procuradas na carta do Bira dos
Namorado, contam-se, essencialmente, os hambúrgueres, mas há mais delícias para provar e que têm surpreendido o clientes pela originalidade e qualidade. “Temos
hambúrgueres com nomes de danças tradicionais portugueses (por exemplo, o Malhão e o Birazinho) e os
‘bowls’, que têm o nome de instrumentos tradicionais.
Publicidade

Tentamos que nesta casa se sinta mais Portugal”, disse
Mariana Marques, uma das proprietárias do do Bira dos
Namorados.
A pandemia da Covid-19 obrigou a algumas alterações,
mas também permitiu encontrar novos conceitos. “Devido à pandemia vimo-nos obrigados a criar mais um conceito, de forma a abranger mais pessoas, e também criámos as ‘bowls’, que é algo típicamente havaiano, mas
que tentamos replicar no Bira dos Namorados. Procuramos trazer um conceito mais saudável, de forma a abranger mais público”, disse Mariana Marques. Além disso,
todas as mesas dispõem de álcool gel e respeitam o distanciamento de dois metros. “O importante é que o cliente se sinta seguro”, declarou Mariana Marques.
Outra das medidas foi a aposta em levar o Bira dos Namorados a casa dos clientes. “Somos muito procurados
graças a plataformas que nos fazem chegar a casa do

cliente. Também criámos a nossa própria plataforma, de
forma a chegarmos a 11 quilómetros de distância. Assim
conseguimos expandir mais o Bira. A toda a hora temos
novos clientes”, apontou Mariana Marques.
O Bira dos Namorados dispõe de uma loja tradicional
que vai dar origem a uma loja online.
As ‘Sugestões do Chef’ decorrem até 31 deste mês e
tem como finalidade a promoção dos estabelecimentos
de restauração e da gastronomia da região. O evento conta com o apoio do jornal Correio do Minho e da Rádio
Antena Minho (106 FM). Os clientes são convidados a
partilhar fotos da visita aos diferentes restaurantes nas
redes sociais (Facebook e Instagram) e habilitam-se, assim, a ganhar uma noite em quarto ‘standard’ com pequeno-almoço nos hotéis ‘Vila Galé’, uma noite para
duas pessoas na Casa Alfena e visita ao Museu do Ouro,
ou a participação num ‘workshop’ de culinária.
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Braga

COVID-19

Braga com 261 novos
casos na última semana

101,860

CONCELHO de Braga registava ontem, ao final do dia, 2255 casos
acumulados de Covid-19, mais 261 do que no mesmo dia da semana
passada. Apesar do aumento de casos, serviços de saúde “estão tranquilos”.

MORTES
2,198 (+17)

Casos Confirmados

RECUPERADOS

PORTUGAL

CASOS ACTIVOS

+ 1,949 NOVOS CASOS

39,696 (+966)

59,966 (+966)

COVID-19

| Marlene Cerqueira |

O presidente da Câmara Municipal considera que, no actual quadro epidemiológico, o concelho
de Braga não necessita de medidas mais restritivas tendo em
vista o controle da propagação
da Covid-19. Ricardo Rio alerta,
no entanto, que a situação se pode alterar de acordo com o evoluir da situação.
“Temos de ir avaliando o cenário e precaver todas as situações”, salvaguarda Rio, lembrando que esta pandemia “é
uma realidade muito dinâmica”.
Isso percebe-se quando ainda há
15 dias o concelho estava com
cinco a dez novos casos por dia e
agora são registadas de 20 a 30
novas infecções diariamente.
Ontem, ao final da tarde, o
concelho contabilizava já 2255
casos de Covid-19, mais 261 do
que no mesmo dia da semana
passada. Ao final do dia, “por dificuldades de ordem técnica” a
autoridade de saúde ainda não tinha disponível o número actualizado de recuperados, de óbitos e
de pessoas em vigilância activa.
Apesar do agravamento da situação epidemiológica, Ricardo
Rio referiu que as unidades de
saúde que dão apoio ao concelho
estão “bastante tranquilas do
ponto de vista do seu funcionamento”, dando como exemplo o
Hospital de Braga que tem actualmente “menos de 20 doentes
Covid internados e com grande
capacidade para progressão” na
assistência a estes doentes.
“Neste momento, com esta realidade, não acho que seja necessário adoptar medidas muito
mais restritivas no concelho”,sublinhou o autarca, realçando que
“é preciso conviver com o vírus,
conviver com esta nova realidade e tomar medidas para minimizar os seus impactos”.
Porém, deixa aberto que esta é

Portugal
Três funcionários
infectados e 90 alunos
em casa em Famalicão

40436
NORTE

Cerca de 90 alunos do Centro Escolar de Antas, em Vila Nova de
Famalicão, estão em isolamento
profilático em casa, depois de
três funcionários terem testado
positivo ao novo coronavírus,
disse o director do agrupamento.
Em declarações à Lusa, Carlos
Teixeira disse que os alunos vão
ter ensino à distância, estando o
regresso à escola previsto para o
dia 26. “São alunos de duas turmas do 1.º ano e duas do 2.º”,
acrescentou.

8347
CENTRO

48161
LISBOA
E VALE DO
TEJO

2026
ALENTEJO

2231
ALGARVE
DR

Edil coloca de parte, no actual cenário, aumentar restrições para combater a pandemia

334
uma realidade que pode mudar e
exigir novas respostas para conter a propagação do novo coronavírus.
No final da reunião de câmara,
em declarações à imprensa, Rio
também defendeu que que as
medidas de combate à propagação da pandemia devem ser tomas a nível local e não nacional.
“A nível nacional, a realidade é
muito heterogénea de concelho
para concelho. Sou defensor de
medidas de âmbito local que
possam responder a focos de
propagação comunitária muito
disseminados”, referiu, dando
como exemplo a altura me a

lll
“Neste momento,
com a actual realidade, não
acho que seja necessário
adoptar medidas muito
mais restritivas no
concelho.”
Ricardo Rio,
Presidente da Câmara de Braga

grande área metropolitana de
Lisboa teve medidas mais restritivas nas zonas com mais contágios.
Defensar há muito tempo da
utilização da máscara de protecção em espaços públicos, sobretudo nas zonas com maior
afluência de pessoas, Ricardo
Rio já duvida sobre a eficácia da
aplicação Stayaway Covid, considerando-a mesmo “uma falácia”.
“Estamos a discutir uma matéria que em termos de resultados
práticos não tem consequências
porque uma pessoa infectada
não é obrigada a introduzir os
dados na aplicação e, mesmo
que alguém receba o alerta de
que se cruzou com alguém infectado não é obrigado a contactar as entidades de saúde. É uma
aplicação que depende da consciência individual”, explicou.
Numa altura em que, no país,
aumentam os contágios entre estudantes Erasmus, Rio disse desconhecer situações dessas nas
universidades em Braga.
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MADEIRA

AÇORES

* dados
da DGS

40,507,294

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 222,304 NOVOS CASOS

30,240,062

CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
RÚSSIA
ESPANHA

8,399,704
7,590,514
5,237,961
1,415,316
1,015,795

1,121,081

MORTES

ACTIVOS

224,889 2,709,527
115,163 750,132
153,982 433,949
24,366 315,046
33,992
N/D

CRÍTICOS

15,384
8,944
8,318
2,300
1,857

Mundo
OMS insiste em quebrar cadeias de transmissão
Os responsáveis máximos da Organização Mundial da Saúde (OMS) insistiram na importância de os governos quebrarem as cadeias de transmissão da Covid-19 e afirmaram-se preocupados com o aumento de casos na
Europa e América do Norte. “À medida que o hemisfério norte entra no
inverno, assistimos a uma aceleração dos casos, particularmente na Euro-
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Cidade dos Arcebispos no ‘top 5’ das
melhores cidades europeias para viver
ESTUDO realizado pela União Europeia em 83 cidades dos Estados-Membros coloca Braga entre as cinco melhores cidades
europeias para viver. A inclusão dos imigrantes, as políticas de apoio aos idosos e às jovens famílias estão em destaque.
CIDADES EUROPEIAS
| Paula Maia |

Mais de 99% dos bracarenses
considera a cidade “um bom local para viver”. Os dados são revelados por um estudo realizado
pela União Europeia em 83 cidades dos estados-membros, tendo
em conta 22 critérios que vão
desde a segurança, aos cuidados
de saúde, transportes, passando
pela facilidade no acesso à habitação, até à qualidade da administração pública.
Braga apresenta-se entre as 10
melhores cidades em muitos dos
critérios avaliados, ficando mesmo à frente de Lisboa, outra das
cidades portugueses incluídas no
estudo.
A capital minhota surge no
quinto lugar entre as 83 cidades
incluídas no estudo quanto ao
índice de satisfação dos residentes, sendo só ultrapassada por
Gdansk (Polónia), Zurique (Suíça), Estolcomo (Suécia) e Copenhaga (Dinamarca) que surge
em primeiro lugar.
Há cinco anos Braga surgia no
décimo lugar na tabela.
A capital do Minho é também
apontada como uma das melhores cidades acolher imigrantes.
De acordo com o estudo, 95%
dos inquiridos revelam que a
sua cidade é um bom local para
acolher imigrantes, melhor do
que em qualquer outra cidade
portuguesa, colocando a cidade
dos Arcebispos na segunda posição do ranking, acima da cidade
de Lisboa que surge na sétima
posição.
A maioria dos bracarenses inquiridos diz também que Braga
é uma cidade amiga dos idosos,
proporcionando boas condições
para nela viverem. O relatório
destaca que este é um factor crucial, uma vez que a esperança
média de vida está a crescer na
Europa, sendo que uma grande
parte da sua população tem 65
anos ou mais. Entre 2009 e 2019
o número de pessoas com mais
de 56 anos cresceu 17%, prevendo-se que aumente até aos 24%

DR

Bracarenses deram nota positiva à cidade onde moram. Cidade continua com grande projecção a nível internacional

até 2029 e 30% até 2050 (Eurostat).
O estudo indica que as cidades
mais pequenas são apontadas
como mais amigas os idosos do
que as com maior índice populacional. As cidades mais pequenas são apontadas também como
as melhores para as famílias jovens com crianças e, neste âmbito, Braga surge também em lugar de destaque, com 98% dos
residentes a indicar que é uma
cidade atraente para as jovens
famílias. Braga surge na quarta
posição sendo somente ultrapassada por Glasgow (UK), Leipesig (DE), Cardiff (UK).
Por seu turno, um dos resultados mais baixos obtidos pela cidade bracarense diz respeito ao
indice de satisfação face à situação financeira dos seus habitantes, sendo que Braga ocupa o
fim da tabela neste âmbito.
Uma boa situação financeira é
fundamental para uma boa qualidade de vida e condição essencial para aceder a um conjunto
de bens essenciais, bem como
participar em actividades sociais

+ Cultura
De acordo com os dados
do relatório, Braga é
também uma das cidades europeias onde se
regista o maior aumento
o nível de satisfação
(78%) relativamente às
instalações culturais,
quando comparado com
a dimensão da própria
cidade.
Braga é também a
cidade onde mais
cresceram os níveis de
satisfação relativamente
aos espçaos verdes, com
73% dos residentes a
mostrarem a sua
satisfação relativamente à área verde
da cidade.

§nota
União Europeia

Estudo revela progresso, mas também
realidades distintas em várias áreas
O relatório agora divulgado é demonstrativo dos investimentos levados a
cabo no âmbito da política de coesão na União Europeia. Em 2019, nove em
cada dez pessoas estavam satisfeitas com a cidade onde moravam. No Leste
da UE, a maioria dos inquiridos destacou a melhoria na qualidade de vida
nos últimos cinco anos, quer ao nível da segurança e integração. Em praticamente todas as cidades, a maioria considerou ser um bom local para acolher
imigrantes, famílias, com políticas amigos dos idosos.
As cidades acolhem 39% da população da UE. Eles fornecem acesso a muitas oportunidades de emprego diferentes, melhor acesso ao público transporte e proximidade de muitos destinos que podem facilitar caminhadas e
ciclismo. As cidades oferecem bom acesso à educação, inovação e cultura
graças à concentração de universidades, institutos de pesquisa, museus e
outros espaços culturais. Mas também enfrentam problemas sociais e ambientais, incluindo pobreza, altos custos de habitação, discriminação, crime.

e culturais, destaca o relatório.
Mais de metade dos bracarenses revelaram não estarem satisfeitos com a sua situação financeira, diz o relatório, acrescentando que o sul da UE foi du-

ramente atingido pela Grande
Recessão e que o aumento da
desigualdade, o lento crescimento económico e o alto desemprego caracterizam vários países
dentro desta área.
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Mais de metade usa o carro nas deslocações
diárias e apenas 29% o transporte público
RELATÓRIO indica que o carro continua a ser o meio de transporte privilegiado dos bracarenses, em detrimento do transporte
público que, apesar de tudo, é elogiado pela qualidade do serviço que presta. Presidente da câmara diz que é questão cultural.

DR

Ricardo Rio, presidente da CM Braga

Ricardo Rio

“Este é um título
que não deixa
de ser especial”
DR

Braga é uma das cidades europeias onde os seus residentes mais recorrem à viatura própria nas suas deslocações diárias

CIDADES EUROPEIAS
| Paula Maia |

Braga surge na primeira posição
no rol de países em que os seus
residentes utilizam maioritariamente o carro no dia-a-dia. Por
sua vez, a cidade surge também
na lista das cidades europeias
com o menor número de residentes a utilizar o transporte público.
Mais de metade dos bracarenses (61%) inquiridos no estudo
realizado pela União Europeia
em 83 cidades dos estados-

-membros, revelou usar o carro
nas deslocações diárias, enquanto que 29% diz usar diariamente
os transportes públicos.
Apesar de reconhecer que Braga é ainda uma das cidades onde
mais se utiliza a viatura própria
para as deslocações e das cidades onde menos se recorre aos
transporte público, o presidente
da câmara diz que o relatório revela também o nível de satisfação (mais de metade) dos bracarenses relativamente à qualidade
do serviços prestados pelos
transportes públicos. “Penso que

o está em causa é uma questão
de cultura do transporte público”, diz Ricardo Rio, considerando que é necessário dar continuidade a um trabalho de sensibilização, que deve acontecer
desde tenra idade, para a utilização deste modo de transporte.
“O que acontece é uma situação paradoxal. As pessoas não
associam a não-utilização do
transporte público à má qualidade do serviço”, diz a propósito o
autarca.
Quanto aos resultados dos índices avaliados, Ricardo Rio mos-

trou-se muito satisfeito com a
apreciação dos bracarenses
quando à qualidade de vida que
a cidade proporciona.
Além das categorias já mencionadas, o autarca de Braga destaca também a satisfação dos bracarenses relativamente à segurança, com Braga também a
mostrar bons indicadores nesta
área.
“Há um dado relevante em que
56% dos bracarenses consideram que a cidade melhorou nos
últimos cinco anos”, diz ainda
Ricardo Rio.

O presidente da câmara de Braga diz que este é um “título” que
não deixa de ser “especial”, uma
vez que este é um relatório que
avalia a percepção dos próprios
bracarenses. “Naturalmente que
ainda nos deixa mais satisfeitos
que sejam os bracarenses a reconhecerem-se felizes na sua própria cidade. Uma coisa é alguém
que nos visita por um curto perído de tempo, outra coisa é quem
aqui reside reconhecer esta qualidade de vida, esta opinião é o
reconhecimento de quem considera que a cidade corresponde às
suas expectativas”, diz o autarca
bracarense.
Publicidade
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§notas
Preço-base vai subir 20%

Novo concurso para requalificar
EB1 de Figueiredo avança de imediato
Depois de ter ficado deserto o concurso público para a requalificação da
Escola EB1 de Figueiredo, a Câmara de Braga vai avançar de imediato com
novo procedimento concursal. Neste novo concurso público, o preço base
da obra vai subir 20%.
Recorde-se que houve empresas que demonstraram interesse em concorrer, mas não efectivaram proposta por considerarem que o preço-base
para a obra era baixo para os trabalhos necessários. Era de 1.551.622 euros (sem IVA), com um prazo de execução de um ano.

Computadores já estão nas
escolas para apoiar alunos
RICARDO RIO revelou ontem que os dois mil computadores que a Câmara
adquiriu já estão nas escolas e disponíveis para apoiar os alunos mais
carenciados. Lembrou, porém, que esta era uma obrigação do Ministério.

No Rossio da Sé

CDU quer proibir estacionamento
Carlos Almeida, vereador da CDU, desafiou ontem a Câmara Municipal a
proibir o estacionamento no Rossio da Sé, considerando que “não faz
qualquer sentido” permitir o estacionamento de viaturas naquele local
“seja porque motivo for”.
Em resposta, Ricardo Rio referiu que concorda “significativamente” com a
posição do vereador da CDU, mas considera que se devem manter as excepções que existem e que permitem o estacionamento naquele local,
durante os actos religiosos, mas apenas para pessoas com dificuldades de
locomoção. “Temos um acordo tácito que permite que em apoio às celebrações se estacione no Rossio da Sé. Pressupomos que quem lá estaciona são pessoas com dificuldades de locomoção. Um utente normal da catedral não necessita de estacionar no Rossio da Sé, tal como ninguém
estaciona numa área pedonal para ir às compras ou a um equipamento
cultural”, disse Rio, para quem “não há necessidade de criar mais entraves
do que aqueles que existem no local”.
Sobre este assunto, Rio quis saber a opinião dos vereadores do PS que,
desconhecendo a polémica que o tema tem gerado nas redes sociais, remeteram uma posição para “depois de debater o assunto internamente”.
No final da reunião, aos jornalistas, Feio referiu que o PS “há muito defende” que o estacionamento no centro histórico devia ser regrado. “É obvio
que não podemos ser a favor desta forma pouco regrada de estacionar no
centro”, disse, concebendo, porém, que sejam acauteladas as situações
para pessoas com mobilidade reduzida.
Artur Feio mostrou-se mais preocupado com outra questão no relacionamento da Câmara Municipal com a Igreja” que é “a questão de S. Geraldo”
porque a Câmara está “a pagar uma renda de 12 mil euros por mês há
mais de dois anos, ainda sem um projecto, sem absolutamente nada para o edifício”.
Publicidade

Escolas de Formação

BOM JESUS
ÚLTIMAS INSCRIÇÕES
PARA:

• Mercadorias Perigosas - ADR
• Motorista de Táxi
• Formação Inicial Acelerada (CAM)
• Motorista de Pesados - Formação Contínua (CAM)
Av. General Norton de Matos, 31- Braga
Rua José Lopes Silva Granja, 50 - Lomar

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

secretaria.bomjesus@hotmail.com / secretaria.bomjesuslomar@hotmail.com

ROSA SANTOS

Executivo municipal de Braga reuniu ontem, durante a manhã, no gnration

REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

Já estão nas escolas e à disposição dos alunos bracarenses os
dois mil computadores que o
Município de Braga adquiriu para garantir o acesso ao ensino à
distância nos agregados mais carenciados. O investimento, na
ordem dos 700 mil euros, foi assumido integralmente pela Câmara Municipal, que esperava
contar com fundos comunitários
para ser ressarcida, algo que não
irá acontecer.
O tema foi trazido a debate na
reunião de Câmara de ontem pelo vereador socialista, Artur
Feio, que lembrou que a Câmara
acabou por “concretizar uma
proposta do PS que tinha chumbado em reunião do executivo”.
Ricardo Rio contrapôs e lembrou que a proposta só foi chumbada porque o PS não quis introduzir na mesma um considerando onde se assumia que a
aquisição de computadores para
as escolas é uma competência do
Ministério da Educação e que o
poder central devia ressarcir o
investimento da autarquia nesse
âmbito. O PS não acedeu a alte-

rar a proposta, que acabou
chumbada, mas a Câmara avançou com a compra do material
informático para fazer face à necessidade eventual de implementar o ensino à distância devido à pandemia.
“Desde o início, dissemos que
esta era uma responsabilidade
directa do Ministério da Educação”, recordou Ricardo Rio, explicando que a autarquia decidiu
avançar com a aquisição dos
computadores depois de o Ministério da Educação ter avançado com a ideia de que iria ser
aberta uma linha de financiamento, no âmbito das Comunidades Intermunicipais (CIM),

lll
Os dois mil computadores já
estão nas escolas do
concelho “e disponíveis para
apoiar quem necessita”,
afirmou Ricardo Rio,
lembrando que “esta era
uma responsabilidade
directa do Ministério da
Educação”.

para a compra dos computadores.
Braga “como vários outros municípios avançaram com o processo de aquisição” e “já com
processo em curso, o Ministério
da Educação retira as verbas das
CIM para a Secretaria Geral de
Educação e diz que vai avançar
com um concurso próprio que
ninguém sabe muito bem em
que ponto está”.
A autarquia avançou na mesma
com a compra dos computadores, sendo que o mais certo é não
vir a ser ressarcida pelo investimento.
“O importante é que os computadores foram adquiridos e hoje
estão na escola a apoiar quem
deles necessita”, rematou Rio.
Para o vereador socialista este
caso tem outra leitura e demonstra que “a Câmara não tinha disponibilidade para comprar os
computadores se não fosse a ajuda do executivo central”.
“Por opção, o município nunca
avançaria e o PS não pode aceitar esta falta de apoio às famílias
mais carenciadas. Não estamos
de acordo com esta forma de governar numa expectativa pouco
séria”, referiu Artur Feio.
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Câmara mantém
disponibilidade
para ceder Confiança
RICARDO RIO referiu ontem que a Câmara continua disponível
para ceder a Confiança para residência universitária. Edifício já
está classificado como monumento de interesse público.
REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

Ricardo Rio referiu ontem que a Câmara
de Braga continua disponível ceder o edifício da antiga fábrica Confiança para ali
ser construída uma residência universitária pública, com cerca de 300 camas.
A disponibilidade da autarquia foi reafirmada na reacção do edil à classificação
do edifício da antiga Saboaria e Perfumaria Confiança como monumento de interesse público, cuja portaria foi publicada
ontem em Diário da República.
O pedido de classificação partiu da Direcção-Geral do Património Cultural e foi
deferido pela secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Carvalho Ferreira.
Na reacção, Ricardo Rio criticou o Governo pelo “muito imobilismo” em relação a novas residências universitárias. O
autarca notou que o Governo tem apostado em efectuar acordos com estabelecimentos particulares em vez de avançar
com a construção de novas residências.

“Continuamos disponíveis”, referiu Ricardo Rio, considerando que o projecto
existente para a Confiança e já apresentado publicamente “é bom” tanto para o Estado como para um promotor privado.
Recorde-se que a fábrica Confiança foi
inaugurada em 1921, tendo produzido
perfumes e sabonetes até 2005.
Em 2012, foi adquirida pela câmara por
3,6 milhões de euros, chegando a decorrer
um concurso de ideias para o fim a dar ao
edifício.
Em 2018, o executivo liderado por Rio
aprovou a venda do edifício alegando falta de fundos disponíveis para a reabilitação e tendo em conta o elevado estado de
degradação do edificado.
A câmara já promoveu duas hastas públicas para tentar alienar o imóvel, pelo
preço base de 3,6 milhões de euros, mas
não apareceu nenhum interessado.
Por isso, a autarquia avançou com a hipótese de disponibilização do edifício para ali ser construída uma residência universitária pública, com cerca de 300
camas.

Queriam 25 dias de férias para todos os funcionários

Oposição contesta acordo
REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

Os vereadores da oposição criticaram
ontem o Acordo Colectivo de Entidade
Empregadora Pública (ACEEP) celebrado entre a Câmara e três sindicatos, num
momento considerado “histórico” pela
autarquia, mas que deixou de fora o
STAL, o maior sindicato do sector.
Tanto o PS como a CDU consideram
que o facto de só terem direito a 25 dias
de férias os trabalhadores que forem avaliados com “muito bom” vai gerar um clima “de grande injustiça” e “desigualdade” entre funcionários municipais.
O presidente recusou a ideia, realçando
que “qualquer um pode atingir essa classificação e só aqueles que a atingirem é
que terão os três dias de férias a mais”.
Mas Artur Feio, vereador do PS, lem-

brou que “apenas 20% dos funcionários
podem ter a avaliação excelente, pelo que
todos os outros ficarão sem os três dias
adicionais de férias”.
Já Carlos Almeida, da CDU, considera
haver uma “clara discriminação, decorrente da utilização de critérios subjectivos
como a avaliação de desempenho”.
Em resposta, Rio apontou o dedo ao Governo, lembrando que “os dias 25 dias de
férias já fizeram parte da legislação nacional e que esse direito foi retirado pelo
Governo”, assim, é o “Governo quem tem
todas as condições, se assim o entender,
de repor para todos os colaboradores”. O
edil revelou ainda que o STAL participou
desde o início no processo e que os responsáveis regionais estariam “inclinados”
para assinar o acordo, o que acabaram por
não fazer, alegadamente, “por imposição
da direcção nacional”.

Ambiente

Parque das Camélias
ganha 200 novas árvores
e 600 arbustos
O vereador Altino Bessa afirmou ontem que a
construção do Parque Urbano das Camélias,
aproveitando um terreno actualmente devoluto entre o Parque de Campismo e a Escola Profissional de Braga, vai implicar a plantação de
200 árvores e 600 arbustos no local.
O vereador do Ambiente recusou assim a ideia
de que a “câmara só corta árvores”, respondendo ao vereador da CDU, Carlos Almeida, que
questionou o executivo municipal sobre o alegado corte de árvores, concretamente pinheiros-mansos na zona das Camélias, situação
que lhe foi denunciada por moradores.
O vereador explicou que um dos elementos
centrais do novo Parque Urbano da cidade é
um escadório e que a sua implementação vai
implicar o corte de “um ou dois” pinheirosmansos de pequeno porte. Mas, avançou que
vão ser plantadas mais de 800 espécies. Realçou que esta intervenção na zona vai permitir
o crescimento do Parque da Ponte em 30 mil
metros quadrados.
O projecto que agora parte para execução está
integrado na Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas e conta com com-

participação financeira do POSEUR.
Serão criados circuitos de circulação pedonal e
zonas de estadia que incentivem a fruição do
espaço e o desenvolvimento do lazer e recreio.
A referida escadaria atravessará o futuro Parque das Camélias, aproveitando como “porta
de entrada” os vestígios de um muro e portal
de uma antiga quinta. O futuro parque contará
ainda com áreas de merenda, um pequeno espelho de água, zonas de estadia com ‘namoradeiras’ e uma bancada panorâmica localizada
num ponto panorâmico sobre a cidade.

Desporto

BragActiva mantém-se
no pavilhão Sá Leite
Sameiro Araújo realçou ontem que o programa
BragActiva vai continuar a funcionar na pista
do Estádio 1.º de Maio e no Parque da Ponte,
quando as condições do tempo o permitirem.
Quando for necessário, o programa vai desenvolver-se no Pavilhão Flávio Sá Leite, como até
agora. A vereadora respondia assim ao PS, que
questionou a utilização do pavilhão devido a
um novo protocolo do ABC com a Escola Carlos
Amarante. “Já avisamos o ABC que não abdicamos do nosso horário das 9 às 11 horas, pelo
que o protocolo com a Carlos Amarante terá de
ser depois das 11”, vincou.
Publicidade
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Requalificação da Variante de Real avança
A PARTIR DA PRÓXIMA SEMANA arrancam as obras na Variante de Real, que inclui ainda a intervenção na Rua de São Martinho
e Rua da Feira. Investimento municipal ultrapassa os 380 mil euros.
REDE VIÁRIA
| Redacção |

A requalificação integral da Variante de Real, numa empreitada
que compreende ainda a requalificação da Rua de São Martinho
e da Rua da Feira, arranca na
próxima semana. “O município
tem vindo a avançar com um
conjunto de intervenções que visam essencialmente aumentar a
segurança e qualidade de vida
das pessoas”, justifica o verea-

dor das Obras Municipais e Espaço Público, João Rodrigues.
Este conjunto de vias percorre
duas Uniões de Freguesias, nomeadamente Maximinos, Sé e
Cividade e Real, Dume e Semelhe, e ultrapassa os 380 mil euros de investimento municipal.
Esta intervenção, realizada no
âmbito do acordo-quadro para as
intervenções em vias, é mais
uma das levadas a cabo pelo
Município de Braga na senda da
estratégia que tem implementa-

do ao longo dos últimos dois
anos, de requalificar a rede viária do concelho com repavimentações integrais nas vias estruturantes de distribuição de tráfego.
“A intervenção na Variante de
Real e nas ruas que lhe seguem
(Rua da Feira e Rua de São Martinho) visa restituir as condições
de circulação em segurança e
comodidade aos peões e aos automobilistas, uma vez que se tratam de artérias urbanas utilizadas diariamente por milhares de

bracarenses e com volumes de
trânsito consideráveis”, referiu o
vereador.
Após os serviços municipais
terem identificado as várias patologias nas artérias em questão,
nomeadamente o estado de degradação do pavimento rodoviário e deficientes condições de
circulação para os peões e viaturas, o Município de Braga decidiu avançar com uma intervenção integral.
Num investimento que ultra-

passa os 380 mil euros, o Município de Braga irá proceder à repavimentação integral das vias e
à introdução de medidas de acalmia de tráfego, através da reformulação da sinalização horizontal existente, com a introdução
de travessias e cruzamentos sobrelevados.
“Queremos que se circule melhor, com maior conforto e, sobretudo, com maior segurança”,
adiantou ainda o vereador João
Rodrigues.

Publicidade

Tiago Gil Oliveira

Investigador ganha bolsa para
estudar ansiedade e stress crónico
UMINH0

| Redacção |

PROMOÇÃO DE 15 A 28 DE OUTUBRO

0,95€

Nestum Mel Nestlé
300gr

2.49€

Cornetto Olá
Morango /
Chocolate/ Clássico
540gr

Loja de Ferreiros e Campo da Vinha

Tiago Gil Oliveira, do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde
(ICVS) da Escola de Medicina da Universidade do Minho (UMinho), acaba de ganhar um financiamento de 70 mil dólares
da Brain & Behavior Research Foundation, para o projecto de investigação,
‘Phospholipase D1 Ablation Disrupts
Mouse Longitudinal Hippocampal Axis
Organization and Functioning’.
Este projecto visa desenvolver novas
metodologias da avaliação da estrutura e
da função do hipocampo e perceber o seu

papel no contexto de ansiedade e stress
crónico. Para Tiago Gil Oliveira este financiamento “é um bom indicador de que
o projecto tem interesse e vai ajudar a
equipa de investigação a atingir os seus
objectivos, aliados à minha experiência
com modelos animais, que utilizei em
projectos anteriores, e enquanto neuro-radiologista, que é a minha prática clínica”.
“Pretendemos encontrar as alterações no
hipocampo por ressonância magnética,
que permitem avaliar com detalhe alterações em modelos animais. Este passo importante será possível graças à parceria
com o Instituto Neurospin, em Paris”,
afirma Tiago Gil Oliveira.

§destaques
Hoje

Edifício do Castelo

Clara Não no programa
de residências literárias

Semana Municipal para
a Igualdade começa hoje

Clara Não estará, hoje, em conversa com António Ferreira no ‘Livros com RUM’. A ilustradora
abordará o seu processo criativo e as primeiras
impressões relativas à residência literária.
A sessão decorrerá no auditório da Biblioteca
Lúcio Craveiro da Silva, às 18.30 horas.
Promovido pelo Município de Braga, o programa de residências literárias pretende apoiar o
desenvolvimento de quatro projectos de criação literária por autores nacionais e internacionais que terá a contemporaneidade bracarense
como tema central e que serão apresentados
na Feira do Livro de Braga do próximo ano.

A abertura da 3.ª edição da Semana Municipal
para a Igualdade está marcada para hoje, às
10 horas, no Edifício do Castelo.
‘+Igualdade, +Desenvolvimento, -Discriminação’ é o tema central da iniciativa que decorre até ao próximo dia 27 de Outubro.
A iniciativa prevê a realização de inúmeras
actividades, desde debates, webinars, declamações de poesia, curtas-metragens, cafés interculturais, concurso de fotografia, pintura de
um mural, apresentação de projectos e campanhas de sensibilização.
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Bacalhau à Braga
a saborear em
29 restaurantes
DE 23 A 31 DE OUTUBRO, 29 restaurantes do
concelho recebem a iniciativa Fins-de-Semana
Gastronómicos com o Bacalhau à Braga.
GASTRONOMIA
| Patrícia Sousa |

Por se considerar que o prato
tem um “enorme potencial” e
que está a ser “sub-aproveitado
como gerador de negócio e como ícone identitário daquilo que
é a região e, em particular, o
concelho de Braga”, a Câmara
Municipal de Braga e a Associação Comercial de Braga (ACB)
promovem, de 23 a 31 de Outubro, os Fins-de-Semana Gastronómicos e a Semana do Bacalhau à Braga em 29 restaurantes. “Queremos que o Bacalhau
à Braga ganhe uma maior dimensão e o envolvimento dos
clientes que procurem esta iniciativa”, justificou o vereador do
Turismo, Altino Bessa, assumindo mais uma vez a aposta no Turismo, na vertente da gastronomia.
Altino Bessa, que falava ontem
na apresentação da iniciativa,
confidenciou que “nunca se conseguiu aproveitar na sua plenitude a iniciativa Fins-de-Semana
Gastronómicos, sendo que este é
mais um trabalho no sentido de
apostar na gastronomia, que é
um sector que está a sofrer muito com a pandemia”.
Braga aderiu há muitos anos a
esta iniciativa da Entidade de
Turismo do Porto e Norte de
Portugal, mas por se considerar
que “a data inicialmente definida não era a melhor, por altura
da Páscoa”, o município e a
ACB decidiram transferir a iniciativa para esta altura do ano,
alargando para mais dias e incluindo também a iniciativa ‘Semana do Bacalhau à Braga’.
Assim, os 29 restaurantes que
aceitaram o desafio vão servir o
Bacalhau à Braga de 23 a 31 de
Outubro ao almoço e ao jantar.
“O prato escolhido para os
Fins-de-Semana Gastronómicos
foi definido no âmbito do pro-

cesso de qualificação e candidatura através da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Cávado
ao Minho Inovação. Está a ser
realizada uma recolha documental da receita, com todo o seu
histórico geográfico, assim como o levantamento das receitas
em locais de produção nos restaurantes. “A candidatura deve
ser entregue na Direcção-Geral
de Agricultura até ao final deste
ano e este é um processo que requer investigação, tendo-se já
reunido com 72 restaurantes”,
adiantou o vereador, explicando
que “o objectivo é cumprir os
procedimentos da candidatura e
apresentar um receituário com
uma espinha dorsal, podendo ter
algumas nuances”.
O director-geral da ACB, Rui
Marques, também acredita que
este prato “tem um potencial
enorme” e que não está a ser
aproveitado na sua plenitude.
“Queremos sensibilizar os operadores da restauração para
olhar para este produto enquanto
gerador de negócio”, defendeu
Rui Marques, sublinhando a importância destas acções para ajudar um sector “gravemente”
afectado pela pandemia.

lll
“O Bacalhau à Braga
carrega o nome da cidade
e esse é o trajecto
que queremos fazer
na consolidação deste prato
para gerar valor para
o sector e para o concelho.
Este iniciativa tem como
conceito o servir qualidade
e não preço, ajudando
a qualificar também
o produto.”
Rui Marques
Director-geral ACB

ROSA SANTOS

Director-geral da ACB e vereador do Turismo da Câmara Municipal de Braga apresentaram ontem iniciativa
Publicidade
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Minho

‘Trilhos da Nóbrega’ em concurso
REMODELAÇÃO dos trilhos das freguesias de Aboim da Nóbrega e de Valdreu visa a manutenção
dos bosques autóctones e o incentivo à prática do montanhismo e da preservação do meio ambiente.
VILA VERDE
| Redacção |

A Câmara Municipal de Vila
Verde já lançou o concurso para
a execução dos ‘Trilhos da Nóbrega’, nas freguesias de Aboim
da Nóbrega e Valdreu. Os trabalhos visam a requalificação dos
trilhos existentes e integram a
estratégia global e integrada de
reabilitação e ampliação de percursos pedestres municipais de
relevante interesse turístico.
As obras implicam a redefinição dos traçados, reabilitação
e/ou reabertura de troços existentes, regularização do piso,
limpeza de vegetação e estabelecimento de uma sinalética robusta homologada pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.

DR

António Vilela visitou os ‘Trilhos da Nóbrega’

O presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, António Vilela, sublinha que “a aposta nas
potencialidades do Património

Natural é uma prioridade estratégica do desenvolvimento local, alicerçada na valorização
das potencialidades endógenas

do território concelhio”. António Vilela considera ainda que
“o concelho de Vila Verde, pela
riqueza do seu património natural e edificado, reúne um conjunto de caraterísticas muito peculiares que se impõe potenciar
para que a actividade turística
conheça um ainda maior dinamismo”.
O edil recorda que este projecto “surge no contexto de um
conjunto de investimentos previstos no plano municipal de
mobilidade sustentável e trilhos,
nomeadamente em ciclovias e
troços da Ecovia Homem-Cávado, que permitem a fruição de
elementos naturais verdadeiramente idílicos, como aqueles
que os Vilaverdenses e os visitantes podem encontrar nas zonas ribeirinhas concelhias”.

Publicidade

§breves
Vila Verde
Maiores de 65 anos
vacinados contra
a gripe
Os maiores de 65 anos ou pertencentes a grupos de risco do
concelho de Vila Verde começaram ontem a ser vacinados contra a gripe. Os utentes serão contactados, via telefone, pela
unidade de saúde local respectiva de forma a procederem ao
agendamento da toma da vacina. O presidente da Câmara de
Vila Verde garante que as unidades de saúde estão preparadas
para vacinar a população referenciada.

Póvoa de Lanhoso
Água com qualidade
perto dos
100 por cento
A água da rede pública da Póvoa
de Lanhoso registou em 2019,
um nível de qualidade de 99,45
por cento. O autarca povoense
Adelino Silva destacou que “o
município tem realizado um
enorme esforço de investimento,
renovando e alargando a rede e
melhorando a qualidade e a eficiênc do serviço de abastecimento de água”. Os dados da qualidade da água constam do Relatório
Anual dos Serviços de Águas e
Resíduos da Entidade Reguladora
dos Serviços de Águas.

Terras de Bouro
Ano escolar começou
com normalidade
APARTAMENTO T3 - LAMAÇÃES
De tipologia T3, este imóvel dispõe de pré-instalação Aquec. central, sala
com lareira, cozinha mobilada e equipada, Wc completo, suíte, garagem
individual. Imóvel vendido praticamente todo mobilado e equipado.

145.000,00 €

C.C: Cruz de Pedra, n.º 96, Loja 51
968 918 158 | 969 628 230 | 253 162 508

Foi com normalidade que começou o ano escolar no concelho,
apesar da situação de pandemia.
A garantia foi dada pelo director
do Agrupamento de Escolas de
Terras de Bouro, na reunião do
Conselho Municipal de Educação.
No mesmo encontro foi apresentado o plano de transportes implementado no território, e os
projectos que estão a ser desenvolvidos com a comunidade escolar (projecto da fruta escolar,
projecto de sensibilização ambiental ‘PNPG GO’ , projecto de
combate ao insucesso escolar,
projecto ‘+ Cidadania’, projecto
ColorADD e o projecto ‘Ensinar e
Aprender Português’, entre outros.
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Famalicão
§freguesias

IPCA ajuda a capacitar
empresas da região

Famalicão

União de Freguesias de Lemenhe
Mouquim e Jesufrei lança projectos

QUASE 600 alunos frequentam os cursos que o IPCA lecciona no pólo de
Famalicão e que vão ao encontro das necessidades das empresas da região.
FAMALICÃO
| Redacção |

No espaço de um ano, o pólo do
Instituto Politécnico do Cávado
e Ave (IPCA) em Vila Nova de
Famalicão mais do que duplicou
o número de estudantes. O concelho famalicense foi, de resto, o
que concentrou o maior número
de vagas da Escola Técnica Superior Profissional do IPCA para
o ano lectivo 2020/2021 e, actualmente, são já quase 600 os
alunos que frequentam os 11
cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP) leccionados
em Famalicão.
Um número revelador da
“aposta forte” que a instituição
de ensino superior fez em Vila

Nova de Famalicão, que responde não só ao desafio lançado pela autarquia, como também
acompanha as necessidades do
tecido económico do concelho e
da região.
“Estes números provam que há
procura e que há necessidade”,
explica a propósito a presidente
do IPCA, Maria José Fernandes,
que na passada sexta-feira
acompanhou o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha,
na visita de trabalho que o autarca fez ao pólo do IPCA para se
inteirar sobre a forma como está
a decorrer o arranque do ano lectivo.
“As centenas de alunos, muitos
deles de outros municípios, que
estão hoje em Famalicão a fre-

quentar estes CTeSP são sinal de
que o concelho é atractivo para
estudar e vão ajudar a capacitar
as nossas empresas”, referiu
Paulo Cunha enaltecendo o alto
índice de empregabilidade dos
cursos leccionados e a sua aproximação ao tecido empresarial.
“Somos um concelho marcadamente e orgulhosamente industrial, as nossas empresas precisam de recursos humanos em
quantidade e qualidade e esta escola assegura isso mesmo”,
acrescentou o edil.
Em Famalicão, o IPCA ocupa
parte das instalações do Centro
de Investigação, Inovação e Ensino Superior (CIIES), criado
pelo município na estrutura da
antiga Didáxis S. Cosme.

ANTÓNIO FREITAS/CMVNF

Momento da visita à União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei

Avança a elaboração do projecto para a modernização da Junta de Freguesia de de Mouquim e zona envolvente, anunciou o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, no decorrer da visita que realizou à União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei.
Paulo Cunha acompanhado pelo autarca local, Carlos Alberto Fernandes,
e pelo vereador das freguesias, Mário Passos, percorreu os vários espaços
das três localidades, mostrando-se muito satisfeito com o desenvolvimento e progresso do território.
“A junta de freguesia, com o apoio do município, tem desenvolvido um
trabalho de grande mérito, promovendo o crescimento harmonioso destas freguesias”, referiu Paulo Cunha.
Publicidade
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§ambiente
Famalicão

Activado Plano
Municipal
de Emergência

Famaalicão
Deputados do Bloco de
Esquerda denunciam
poluição no Rio Pele

O município de Vila Nova de
Famalicão activou o seu Plano
Municipal de Emergência de
Protecção Civil, na sequência
da Declaração da Situação de
Calamidade em todo o território nacional, que entrou em vigor na passada quinta-feira até
às 23:59 horas de 31 de Outubro de 2020, nos termos da
Resolução do Conselho de
Ministros n.º 88-A/2020 de 14
de outubro de 2020, decorrente da evolução da pandemia da
doença COVID-19.
A declaração da situação de
calamidade implica a activação automática dos planos de
emergência de protecção civil
do respectivo nível territorial,
prevê o n.º 4 do artigo 21.º da
Lei de Bases da Protecção Civil (Lei n.º 27/2006, de 3 de
Julho, alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de Novembro e pela Lei n.º 80/2015,
de 3 de Agosto.

O Grupo Parlamentar do Bloco de
Esquerda (BE) questionou o Governo sobre poluição no Rio Pele,
em Vila Nova de Famalicão aludindo a denúncias de dois episódios de descargas poluentes veiculadas pela Junta de Freguesia
de Castelões, nos dias 13 de Outubro e 18 de Junho.
Segundo os deputados do Bloco
de Esquerda eleitos por Braga,
José Maria Cardoso e Alexandra
Vieira, apesar da participação da
autarquia ao SEPNA da GNR e à
Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, “não se conhecem
os resultados dessas queixas e as
descargas continuam a acontecer”.
No documento entregue na Assembleia da República, o BE afirma que é “urgente a identificação e eliminação dos focos de
poluição e a punição dos poluidores, de forma a evitar estes
episódios”.

Publicidade

Hospital Senhora
da Oliveira é finalista
do ‘Healthcare Excellence’
SÃO OITO os finalistas do Prémio ‘Healthcare Excellence’, entre eles
o Hospital da Senhora da Oliveira por projecto de combate à pandemia.
GUIMARÃES
| Redacção |

O projecto "Educar para nascer"
valeu ao Hospital da Senhora da
Oliveira, de Guimarães, um lugar entre os oito finalistas do
‘Prémio Healthcare Excellence’
cujo vencedor é anunciado amanhã.
Este ano, a iniciativa vai distinguir projectos desenvolvidos no
âmbito de resposta à pandemia
de Covid-19, tendo recebido um
total de 70 candidaturas.
Os projectos finalistas serão
apresentados na reunião final,
marcada para amanhã, no âmbito da Conferência de ‘VALOR
APAH’.
Esta é já a sétima edição do
Prémio Healthcare Excellence
promovido pela Associação Portuguesa de Administradores
Hospitalares (APAH) e a biofarmacêutica AbbVie.
Entre os finalistas, além do
Hospital da Senhora da Oliveira,
estão outras sete instituições de
saúde: o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Douro
Sul, o Centro Hospitalar e Psiquiátrico de Lisboa, o Centro
Hospitalar e Universitário de

DR

Hospital da Senhora da Oliveira, de Guimarães, é um dos oito finalistas

São João, o Health Cluster Portugal, o Hospital Garcia de Orta,
os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) e a
Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM).
Além da qualidade da apresentação final, a inovação e a replicabilidade em outras instituições
de saúde são também critérios
de avaliação.

A decisão do vencedor ficará a
cargo do júri presidido por Delfim Rodrigues, vice-presidente
da APAH, e que integra Dulce
Salzedas, jornalista da SIC, Ricardo Mestre, vogal do da Administração Central do Sistema de
Saúde (ACSS) e Ricardo Mexia,
presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANMSP).

Nos dias 31 de Outubro e 1 de Novembro

Cemitérios do concelho fecham dois dias
em nome da prevenção
GUIMARÃES
| Redacção |

Os cemitérios do concelho de
Guimarães vão estar encerrados
nos dias 31 de Outubro e 1 de
Novembro, face ao aumento de
casos de infecção pelo novo coronavírus, anunciou ontem a Câmara Municipal.
Em comunicado, a autarquia
refere que a decisão de encerra-

mento foi aprovada, por unanimidade, pela Comissão Municipal de Protecção Civil de Guimarães em reunião ontem
realizada.
A reunião contou com a participação da delegada de Saúde
Pública, Hospital de Guimarães,
diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde
(ACES) do Alto Ave, presidentes de juntas de freguesia, bom-

beiros de Guimarães e das Taipas, PSP e GNR, que “manifestaram total concordância” com a
proposta apresentada pelo presidente da Câmara, Domingos
Bragança.
O edil vimaranense apelou a
“um esforço de todos” para “impedir a propagação do vírus”,
tendo em conta o aumento de casos positivos verificado nas últimas semanas.
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Vacinação contra a gripe
nas juntas de freguesia
CAMPANHA de vacinação contra a gripe sazonal conta, este ano,
com a parceria das juntas de freguesia no concelho de Viana do Castelo.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

Já arrancou a campanha de vacinação contra a gripe sazonal nas
juntas de freguesia do concelho
de Viana do Castelo e até o Centro Cultural da cidade vai servir
de unidade de vacinação para
160 munícipes durante o dia de
hoje. A parceria com as juntas de
freguesia resulta da estratégia de
vacinação descentralizada em
postos de proximidade à comunidade que foi proposta pela
Unidade Local de Saúde do Alto
Minho (ULSAM) aos dez municípios do distrito de Viana do
Castelo.

O objectivo é descentralizar a
prestação de cuidados à população evitando que a população
mais idosa e vulnerável tenha de
se deslocar aos três centros de
saúde situados na cidade e nas
vilas de Darque e Barroselas, diminuindo a concentração de pessoas nesses espaços, justifica o
município de Viana do Castelo
em comunicado.
O vereador com o pelouro da
Promoção da Saúde, Ricardo
Rego, assume que esta estratégia
pretende “o máximo de cobertura à população abrangida”. Neste contexto, foi também lançada
uma Linha de Apoio Municipal
de Vacinação, para permitir a

inscrição da população através
do telefone 258 819 310.
A vacina contra a gripe será administrada pelas equipas de enfermagem da ULSAM refere a
mesma fonte municipal. A campanha de vacinação do Serviço
Nacional de Saúde (SNS), que
começa habitualmente em 15 de
Outubro, iniciou-se, este ano,
mais cedo com uma primeira fase para qual foram disponibilizadas 350 mil vacinas.
Na segunda fase, que ontem se
iniciou, estão incluídos outros
grupos de risco, nomeadamente
pessoas com 65 ou mais anos de
idade e pessoas com doenças
crónicas.

Arcos de Valdevez

Soajo ganha Centro de BTT e Caminhadas
A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez vai criar um Centro de BTT &
Caminhadas, em Soajo, "para melhorar a experiência turística e promover
o espaço rural", foi ontem divulgado. A empreitada do Centro de BTT, que
prevê alteração e ampliação de edifício", inserida no projecto "Aldeias do
Alto Minho Walking & Cycling", da CIM Alto Minho, foi consignada na
última semana. O novo centro, orçado em cerca de 45 mil euros "terá uma
instalação de apoio, para que os praticantes da modalidade possam usufruir de alguns equipamentos, como instalações sanitárias e balneários,
equipamentos de lavagem de bicicletas, estação de reparação de bicicletas e zona de estacionamento". A operação Aldeias do Alto Minho - Walking & Cycling é cofinanciada pelo Turismo de Portugal, com um investimento elegível de 80 mil euros e comparticipação de 72 mil euros.

Ponte da Barca

Município cria centro de negócios
A Câmara Municipal de Ponte da Barca avança com a reabilitação de um
edifício para a instalação de um núcleo de apoio ao empreendedorismo e
centro de negócios no Largo da Misericórdia. O contrato de empreitada já
foi assinado e prevê a criação de um espaço de apoio e suporte administrativo e técnico a empreendedores e empresas em fase de instalação, a
disponibilização de espaços para a realização de actividades de natureza
formativa e reuniões.
Trata-se de um investimento superior a 255 mil euros e insere-se na estratégia de desenvolvimento económico do concelho que o executivo
municipal procura implementar em Ponte da Barca.
Publicidade

MORADIA BANDA T4 - TENÕES
Zona Calma e Privilegiada, a 5 minutos a pé
do Bom Jesus.
Excelente Exposição Solar!
Ref. 5992
220.000 €
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SC Braga

Desporto

“ACREDITO QUE PODEMOS
GANHAR MAIS TÍTULOS”
AVANÇADO RENOVOU com o SC Braga até 2025. Após 53 golos em 132 jogos, Paulinho promete continuar a marcar com a camisola dos Guerreiros.
SC BRAGA

| Miguel Machado |

A SAD do SC Braga anunciou
ontem a renovação de contrato
de Paulinho até 2025, melhorando as condições do avançado
português de 27 anos que foi o
melhor marcador da equipa na
época passada, com 25 golos,
tendo despertado a cobiça de alguns clubes até bem perto do fecho do mercado.
Contratado em 2017 aos vizinhos do Gil Vicente, Paulinho
foi conquistando a massa adepta
dos Guerreiros com o seu espírito de entrega indomável e instin-

to goleador, tendo já mais de
meia centena de golos. Feliz
com a “recompensa e reconhecimento” do clube, Paulinho promete continuar a dar o máximo.
“A ligação entre mim e o clube
é muito forte e esta renovação
acaba por dizer isso mesmo.
Trabalhei muito, esforcei-me,
mas também tive a felicidade de
apanhar grupos de trabalho incríveis, jogadores e staff que me
apoiaram e ajudaram. O SC Braga foi o primeiro clube que me
fez sentir jogador. As condições
aqui são incríveis. Cada ano que
passa o clube cresce a nível nacional e internacional. Sinto-me

lll
Presidente do SC Braga não
poupou nos elogios ao
goleador pela renovação.
“Muito feliz por estares
nesta casa que aprendeste
a gostar. Encarnaste este
espírito de Guerreiro e estou muito satisfeito por ter
na família bracarense um
dos melhores jogadores
a actuar em Portugal”,
destacou António Salvador
nas redes sociais.

SC BRAGA

Paulinho recebeu elogios do presidente António Salvador na hora da renovação

em casa no SC Braga”, afirmou
o avançado, mostrando-se preparado para cobrança maior.
“A minha motivação está no
ponto alto, mas a exigência também. Não podemos ter medo de
ser melhores do que já fomos.

Esse é o meu objectivo. Desde
que cá cheguei disse que gostava
de ganhar títulos pelo SC Braga,
já venci um e acredito que podemos ganhar mais”, frisou Paulinho, alimentando também “o sonho de chegar à Selecção”.
Publicidade

LIGA EUROPA
SC BRAGA AEK ATENAS LEICESTER CITY FC ZORYA

GRUPO G
Publicidade
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Guerreiros
à procura
de novo
brilharete
europeu
SC Braga dá o pontapé de saída na fase de grupos da Liga
Europa com ambição elevada e olhos postos na qualificação
para os 16 avos-de-final da prova. Depois de terem brilhado
na época passada, guerreiros querem nova batalha épica.
Olhos postos nos 16 avos-de-final. É a sexta
presença na fase de grupos da Liga Europa e
a meta do SC Braga está bem definida, à
imagem das anteriores participações: garantir a qualificação.
Presença habitual na competição da UEFA
nas últimas temporadas, o clube arsenalista
assume-se como um forte candidato a conseguir o apuramento para a próxima fase da
prova, como fez em quatro das cinco presenças na fase de grupos: só falhou na época
2016/17, num agrupamento com Shakhtar
Donetsk - então de Paulo Fonseca -, Gent e
Konyaspor.
Vencedores do grupo em três ocasiões, incluindo as duas últimas participações, os ar-

Publicidade

senalistas qualificaram-se em 2011/12,
2015/16, 2017/18 e 2019/20, isto já depois
de, em 2010/11, provenientes da fase de grupos da Champions, terem chegado à final:
perderam com o FC Porto (0-1), em Dublin,
depois de afastarem o Benfica, de Jorge Jesus, nas meias-finais (1-2 fora e 1-0 em casa).
Já calejado na prova - é o 18.º do ranking,
que tem o Benfica em 10.º e o Sporting em
quarto-, o SC Braga conseguiu a 16.ª qualificação europeia nos últimos 17 anos fruto do
terceiro lugar na Liga portuguesa de
2019/20, época em que o clube arsenalista
também liderou o Grupo K da Liga Europa
invicto, à frente de Wolverhampton, Slovan

Bratislava e Besiktas, num registo que ilustra
as páginas da história do clube.
Numa época de ouro em termos europeus,
os Guerreiros do Minho - na altura orientados por Ricardo Sá Pinto - estiveram 13 jogos sem perder na Europa, naquele que foi
um recorde português de jogos consecutivos
sem perder nas taças europeias de futebol.
Triunfo por 4-2 no terreno do Slovan Bratislava selou a marca, à sexta jornada da fase de
grupos.
A série de invencibilidade dos minhotos vinha da época 2017/18, quando Abel Ferreira
era o treinador, tendo-se iniciado após o desaire por 3-0 em Marselha, em 15 de Fevereiro de 2018, em encontro da primeira mão
dos 16 avos-de-final da Liga Europa.
A formação bracarense acabou eliminada,
mas venceu o jogo da segunda mão, por 1-0,
em 22 de Fevereiro de 2018, com um golo
solitário de Ricardo Horta.
Em 2018/19, novamente na Liga Europa, o
SC Braga ficou-se pela terceira pré-eliminatória, mas sem qualquer derrota, frente aos

LIGA EUROPA 2020
GRUPO G

“
Leicester
é a equipa
mais forte
e favorita
do grupo

ucranianos do Zorya: 1-1 fora e 2-2 em casa, com
mais dois golos de Ricardo Horta. Aliás, adversário de má memória que afastou os bracarenses no
play-off e volta agora a atravessar o caminho dos
guerreiros esta época.
Na temporada passada, o onze de Ricardo Sá Pinto somou oito triunfos e dois empates, cedidos na
recepção ao Slovan Bratislava (2-2), na segunda
jornada, num embate em que esteve a vencer por
1-0 e 2-1, e perante o Wolverhampton (3-3), que
chegou a liderar por 1-3.
De resto, os guerreiros só coleccionaram vitórias,
quatro das quais nas pré-eliminatórias: duas com o
Brondby, no arranque da caminhada europeia na
terceira ronda de qualificação (4-2 fora e 3-1 em
casa), e outras tantas com o Spartak Moscovo (1-0
em casa e 2-1 fora), no play-off.
A série de triunfos prosseguiu no arranque do
Grupo K, com uma vitória por 1-0 em casa do
Wolverhampton, com mais um golo de Ricardo
Horta, que já havia marcado os três frente aos russos.
Após o 2-2 com os eslovacos, o SC Braga retomou o ciclo de triunfos europeus, com duas vitó-

rias sobre o Besiktas, por 2-1, em Istambul, e por
3-1 na pedreira, seguindo-se o empate com o Wolverhampton, a três bolas, que confirmou a presença nos 16 avos-de-final da Liga Europa, assegurando a passagem com o primeiro lugar do grupo.
Fase de grupos encerrou com um triunfo em Bratislava, por 2-4, selando o melhor registo de sempre em termos de vitórias europeias. Líder do grupo K sem derrotas, o SC Braga foi também o
melhor ataque com 15 golos marcados e a segunda
equipa que mais pontuou.
A melhor séries de jogos consecutivos sem perder de uma equipa portuguesa nas taças europeias com 13 jogos, nove vitórias e quatro empates - foi
interrompida na etapa seguinte da competição, nos
16 avos-de-final, frente ao Rangers. Num dos recintos mais míticos e intimidantes do futebol europeu, o SC Braga - já na era de Rúben Amorim - esteve em vantagem em Glasgow com golos de
Fransérgio e Abel Ruiz, mas permitiu a reviravolta
dos escoceses, deixando, no entanto, tudo em aberto para a segunda mão na pedreira. Em Braga, um
golo de Ryan Kent atirou os guerreiros para fora da
Liga Europa.

“Para mim, é um regresso a
Inglaterra, à Grécia e só faltou
regressar à Turquia. O sorteio
é o que é, as equipas são todas
difíceis. O Leicester foi recentemente ganhar 5-2 ao Manchester City, é uma equipa
muito boa, de elevado potencial, é a mais forte, conheço
bem, um clube estruturado
e será, na teoria, a favorita
do grupo. As restantes equipas
estarão em igualdade de
circunstâncias.”
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Mítica final
de Dublin
para a história
Final da Liga Europa, em 2010/11,
frente ao FC Porto (derrota por
1-0), em Dublin, na era de Domingos Paciência, é um dos momentos ímpares da afirmação internacional do clube bracarense.

SC Braga vai
discutir todos
os jogos para
vencer
“O AEK é uma boa equipa, luta
pelo título na Grécia, está lá
o Nélson Oliveira e as equipas
ucranianas são sempre complicadas, o SC Braga tem um histórico com esta equipa do
Zorya que não é favorável,
empatámos 1-1 lá e 2-2 cá.
Mas vamos estar disponíveis
para discutir todos os jogos
para vencer e tentar chegar
o mais longe possível na
competição.”

Recorde
de jogos
sem perder
Em 2019/20, o SC Braga alcançou
a melhor série de jogos consecutivos sem perder de uma equipa
portuguesa nas provas europeias:
13 jogos, 9 vitórias e 4 empates.
Publicidade

C.C: Cruz de Pedra,
n.º 96, Loja 51
968 918 158
969 628 230
253 162 508
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SC Braga aposta forte para
chegar longe em termos
europeus e a nível interno,
onde o terceiro lugar da Liga
dará acesso à fase
preliminar da Liga dos
Campeões. Numa época
que marca o regresso de
Carlos Carvalhal ao comando
técnico, há caras novas
repletas de experiência no
plantel, às quais se junta a
irreverência de jovens
promessas da formação do
clube bracarense.
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Guarda-redes
Matheus
Defesas
Ricardo Esgaio
David Carmo
Bruno Viana
Sequeira
Médios
Fransérgio
André Castro
Iuri Medeiros
Galeno
Avançados
Ricardo Horta
Paulinho
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Equipa com sangue novo
É uma equipa com sangue novo nesta época
2020/21, mas com o mesmo ADN guerreiro.
A era de Carlos Carvalhal no comando técnico do SC Braga arrancou com ambição elevada na pedreira, depois de o treinador ter
assumido o comando do clube da cidade natal pela segunda vez na história, no passado
mês de Julho, herdando uma equipa que foi
terceira classificada na Liga Portuguesa na
temporada passada, relegando o Sporting para o quarto lugar.
O técnico, de 54 anos, está de regresso a
Braga como treinador principal 14 anos após
a primeira passagem pelo comando técnico
dos arsenalistas, tendo treinador outros dez
clubes nesse período, onde somou duas campanhas europeias, levando o Sporting
(2009/10) e o Besiktas (2011/12) aos oitavos-de-final da da Liga Europa, onde ambos
os clubes foram eliminados pelo Atlético de
Publicidade

Madrid.
Neste regresso ao clube do coração, Carvalhal apresenta um discurso ambicioso em
consonância com as ambições do presidente
António Salvador, que, com o ano do centenário à porta, espera festejar mais títulos e
ver a equipa crescer em termos europeus,
confirmando a tendência crescente dos últimos anos, em que o SC Braga marcou presença nas competições da UEFA por 15 vezes.
O segundo classificado da Liga Europa em
2010/11 vai disputar a fase de grupos pela
sexta vez e passou a fase a eliminar em quatro das cinco últimas temporadas, vencendo
o grupo em três ocasiões, incluindo as duas
últimas. Para chegar longe em termos europeus e sonhar com a luta pelos lugares cimeiros da I Liga, o SC Braga reforçou-se
em termos de plantel numa aposta forte onde

a experiência se alia com a irreverência da
juventude, fruto da formação bracarense. A
cada ano, os arsenalistas reforçam o estatuto
de equipa mais forte e consistente a seguir
aos três denominados grandes do futebol nacional, numa época em que, em termos nacionais, o terceiro lugar dará acesso à fase
preliminar da Liga dos Campeões.
No lote de caras novas, destaque para o internacional Nicolas Gaitán, o reforço mais
sonante dos arsenalistas. Cabeça de cartaz do
SC Braga versão 2020/21, a estreia oficial de
Gaitán está para breve, já que o argentino está a cumprir a fase final da recuperação da
mazela sofrida na pré-época. André Castro,
Al Musrati, Iuri Medeiros e Guilherme
Schettine são outros dos reforços de peso,
numa equipa que viu sair Trincão para o FC
Barcelona, Palhinha para o Sporting e Wilson Eduardo para o Al Ain.

“
Olhos nos
olhos com
todos os
adversários

“Só vou fazer apenas uma promessa que é jogar olhos nos
olhos com todos os adversários
e tentar vencer todos os jogos.
O SC Braga vai jogar em
qualquer estádio para vencer,
essa é a minha promessa”.

mas o mesmo ADN
Alvos apetecidos por outros clubes, Ricardo Horta
e Paulinho mantiveram-se em Braga, assim como
todo o sector defensivo. Aliás, a permanência de
Paulinho assume-se como um reforço de peso para
a equipa bracarense atacar os objectivos esta temporada, depois de o avançado ter brilhado na última época como melhor marcador. Paulinho foi
mesmo o jogador mais cobiçado entre os guerreiros, mas o Sporting, o principal interessado, esbarrou na intransigência da SAD bracarense, já que
António Salvador só admitiria, no limite, alienar os
direitos económicos do atacante por 20 milhões de
euros. Não só Paulinho continuou, como a direcção da SAD do SC Braga anunciou a renovação do
avançado de 27 anos, que prolongou o vínculo
com os bracarenses até 2025, com o presidente António Salvador a elogiar aquele que considera ser
“um dos melhores jogadores a actuar no campeonato português”.
Tendo em conta a sustentabilidade desportiva e

os objectivos que a SAD e Carlos Carvalhal querem atingir esta temporada, o SC Braga fechou a
porta a mais negócios neste mercado de Verão e,
para além das propostas negadas por Paulinho,
também as de Bruno Viana e Raúl Silva não tiveram andamento, com os dois centrais considerados
jogadores-chave para o eixo da defesa e estratégia
definida pelo treinador.
Com o plantel fechado, o técnico Carlos Carvalhal inscreveu 25 jogadores na UEFA, entre
eles, os jovens Francisco Moura, Zé Carlos e Hernâni Infande, confirmando, assim, a aposta do clube nos jovens formados na academia. Rui Fonte,
avançado dos bracarenses que está actualmente a
recuperar de uma grave lesão no joelho, ficou de
fora dos escolhidos, numa lista que, recorde-se, é
válida apenas para esta fase de grupos da competição europeia, onde os bracarenses estão inseridos
no Grupo G, juntamente com AEK, Leicester e Zorya.

LIGA EUROPA 2020
GRUPO G
LISTA UEFA
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Guarda-redes
Matheus
Tiago Sá
Rogério Santos
Defesas
Zé Carlos
Vitor Tormena
Nuno Sequeira
Rolando
David Carmo
Raúl Silva
Bruno Viana
Ricardo Esgaio
Francisco Moura
Médios
João Novais
Al Musrati
André Horta
Fransérgio
Iuri Medeiros
André Castro
Avançados
Abel Ruiz
Nicolás Gaitán
Paulinho
Ricardo Hora
Hernâni Infande
Galeno
Schettine

Caminhada
rumo a Gdańsk
Grupo G:
Jornada 1: 22 de Outubro
SC Braga-AEK (20 horas)
Jornada 2: 29 de Outubro
Zorya-SC Braga (17.55 horas)
Jornada 3: 5 de Novembro
Leicester-SC Braga (20 horas)
Jornada 4: 26 de Novembro
SC Braga-Leicester (17.55 horas)
Jornada 5: 3 de Dezembro
AEK -SC Braga (17.55 horas)
Jornada 6: 10 de Dezembro
SC Braga-Zorya (20 horas)
16 avos-de-final
18 e 25 de Fevereiro
Oitavos-de-final
11 e 18 de Março
Quartos-de-final
8 e 15 de Abril
Meias-finais
29 de Abril e 6 de Maio
Final: Gdańsk, Polónia, 26 de Maio

Era de ouro
do presidente
Salvador
Presidente António Salvador é o
principal pilar do crescimento e
afirmação internacional do SC
Braga, numa era dourada do dirigente à frente do clube.

Curiosidades
- SC Braga e AEK apenas se encontraram na primeira eliminatória
da Taça dos Vencedores das Taças
de 1966/67, naquela que foi a primeira eliminatória do clube bracarense em competições da UEFA.
- Há apenas mais um encontro oficial do SC Braga com adversários
gregos no histórico europeu: um
empate 1-1 na visita ao Aris Thessaloniki, na fase de grupos da Taça
UEFA, de 2007/08.
- Zorya e SC Braga já se enfrentaram na Liga Europa, sendo que os
ucranianos venceram a terceira
pré-eliminatória, em 2018/19,
graças aos golos fora (2-2 e 1-1).
- Há três jogadores portugueses
no plantel do AEK - Hélder Lopes,
André Simões e Nélson Oliveira.
Publicidade
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...A maior preocupação
é a QUALIDADE das nossas CARNES
NOVO TALHO TADIM
NOVO TALHO S. TIAGO
NOVO TALHO LIJÓ
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AEK
AEK ATENAS

LIGA EUROPA 2020
GRUPO G
Terminou a última edição
do campeonato grego
na terceira posição, só atrás
do PAOK e do Olympiacos,
clubes com quem partilha
o domínio e a importância
social no seio do futebol
helénico. Em 2013, o clube
da águia de duas cabeças
desceu ao inferno, passando
para a terceira divisão, mas
logo se reergueu e volta
esta época a pisar os palcos
europeus onde todos
querem estar.

1
26
19
5
6
28
27
40
10
11
17
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Guarda-redes
Tsintotas
Defesas
Hnid
Chygrynskiy
Nedelcearu
Médios
Krstcic
Shakhov
Paulinho
Mitaj
Avançados
Livaja
Ansarifard
Tankovic
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19
26

40
6

27
28

10

17
12

Contingente lusitano
É vulgarmente conhecido por AEK Atenas,
mas a denominação oficial deste que é considerado um dos três ‘grandes’ da Grécia é
bem mais complicada de pronunciar: Athlitiki Énosis Konstantinoupóleos, que em português significa qualquer coisa como União
Atlética de Constantinopla.
Conta com 31 títulos oficiais no palmarés e
é o único clube que já ostenta todas as competições internas organizadas pela Federação
Grega de Futebol: 12 campeonatos nacionais, 15 Taças da Grécia, uma Taça da Liga e
duas Supertaças.
Na Europa não conta nenhuma conquista
de relevo, mas é, de longe, o emblema helénico mais bem sucedido no panorama internacional.
Fundado a 13 de Abril de 1924, por um
grupo de refugiados constantinopolitanos,
cujo objectivo era o de unir, por via do desPublicidade

porto, os semelhantes que se encontravam
espalhados pelos subúrbios da capital grega,
o clube adoptou como símbolo uma águia de
duas cabeças, estando assinalada uma ligação à Igreja Ortodoxa.
O período mais negro da história do AEK
acontece sensivelmente a partir do ano de
2007. Na altura, numa equipa que contava
com a estrela brasileira Rivaldo, o emblema
de Atenas esteve muito perto de vencer o
campeonato, perdendo-o para o rival Olympiacos, que venceram três pontos na secretaria por utilização irregular de um jogador do
Apollon Kalamarias. Dessa forma, o clube
do Piréu ficou com dois pontos de vantagem
sobre o AEK.
À excepção da Taça da Grécia, conquistada
em 2011, os títulos foram sendo uma miragem e, já em 2013, depois de uma temporada
desatrosa, que terminaria com uma invasão

de campo por parte dos adeptos e tentativas
de agressão aos jogadors, o AEK desceu à II
Divisão pela primeira vez na sua história...
mas os problemas não ficaram por aí. Os
problemas financeiros eram cada vez maiores e os responsáveis do clube viram-se obrigados a passar para o amadorismo, caíndo
para a III Divisão em 2013/14.
Ainda assim, quais guerreiros que não se
rendem, os gregos conseguiram duas promoções consecuvitas, regressando ao convívio
com os rivais duas épocas depois, em
2015/16.
Essa temporada, de resto, seria de enorme
regozijo, já que terminou com a conquista de
uma Taça da Grécia, confirmando o rejuvenescimento do AEK, que atingiria o clímax
dois anos mais tarde. Já com o clube novamente estabilizado na divisão maior, chegiu
o título de campeão nacional tão ansiado,

“
Massimo
Carrera

O técnico italiano de 56 anos
está a cumprir a segunda temporada à frente do AEK. Como
jogador, ganhou preponderância com as passagens por Juventus, Atalanta e Nápoles.
Conta no currículo com um
campeonato russo e uma Taça
da Rússia, ao serviço do Spartak de Moscovo, como técnico.

na armada grega
24 anos depois. Na altura, como agora, os portugueses estiveram em destaque. O capitão André Simões já figurava nesse plantel, assim como Hugo
Slmeida e Hélder Lopes, que ainda hoje permanece.
De facto, a versão 2020/21 do AEK Atenas é uma
mini-armada lusa nos subúrbios da capital grega: é
que, para além da dupla que ainda segue de amarelo e negro, contam-se também outros portugueses
como o lateral Paulinho, de 29 anos, que fez carreira em Portugal ao serviço de SC Braga, Chaves,
União da Madeira, Moreirense e Leixões.
Ali pontifica também David Simão, centro-campista de 30 anos, que passou por Paços de Ferreira,
Académica, Marítimo, Arouca e Boavista.
Outra das caras conhecidas é o minhoto Nélson
Oliveira, ponta-de-lança de 29 anos que conta com
passagens fugazes por Paços de Ferreira e Benfica.
Mas os rostos mais visíveis deste AEK não se esgotam nos lusos do plantel, já que dos quadros dos

gregos faz também parte o lateral-esquerdo argentino Emanuel Insua, que se deu a conhecer em Portugal ao serviço do Sporting, ainda em 2010/2011.
Para além do latino, nota de destaque para o patrão da defesa, o ucraniano Dmytro Chygrynskiy,
que aos 33 anos lidera o sector mais recuado da
equipa.
Ainda, assim, a estrela da companhia é mesmo o
croata Marko Livaja, avançado de 27 anos que tem
como principal caractéristica fazer a cabeça das
defesas contrárias em água.
Orientados pelo italiano Massimo Carrera, os
gregos ocupam, neste momento, o quinto lugar do
campeonato, com sete pontos conquistados, fruto
de dois triunfos, um empate e uma derrota. Já perderam, inclusive, a final da Taça da Grécia, referente ainda à época passada, contra o Olympiacos
de Pedro Martins. Na Liga Europa, eliminaram o
St. Gallen da Suíça e os alemães do Wolfsburgo
para chegaram até à fase de grupos.

LIGA EUROPA 2020
GRUPO G
PLANTEL
Guarda-redes
Panagiotis Tsintotas
Giorgos Athanasiadis
Vassilis Chatziemmanouil
Gergios Theocharis
Defesas
Michalis Bakakis
Hélder Lopes
Ionut Nedelcearu
Ziga Laci
Dmytro Chygrynskiy
Emanuel Insua
Stratos Svarnas
Nassim Hnid
Stavros Vasilantonopoulos
Mario Mitaj
Médios
Ioannis Foivos Botos
Nenad Krstcic
André Simões
Petros Mantalos
Kostas Galanopoulos
Yevgen Shakhov
David Simão
Anel Sabanadzovic
Avançados
Levi Garcia
Marko Livaja
Nélson Oliveira
Petar Karaklajic
Karim Ansarifard
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2020/2021
Clube anterior
AEK
AEK
AEK
AEK
AEK
AEK
Ufa (Rússia)
AEK
AEK
Panathinaikos (Grécia)
AEK
CS Sfaxien (Tunísia)
AEK
AEK
AEK
AEK
AEK
AEK
AEK
Lecce (Itália)
AEK
AEK
B. Jerusalém (Israel)
AEK
AEK
Proleter (Sérvia)
Al-Sailiya (Irão)

Clube fundado
por refugiados
O símbolo do clube é a águia de
duas cabeças e as cores amarelo e
preto encontram ligação nas origens geográficas dos refugiados,
que estavam espalhados pelos subúrbios da capital grega.

Equipa Técnica
Massimo Carrera (treinador principal)
Gianluca Colonello (treinador-adjunto)
Chrysostomos Michailidis (t. guarda-redes)
Giorgio D’Urbano (preparador físico)
Kostas Parousis (preparador físico)
Vangelis Koutsogiannis (preparador físico)

Olympiacko
Stadio Spyros
Louis
Os gregos actuam neste imponente recinto com capacidade para
71.030 espectadores, que criam
uma atmosfera incrível. Para este
ano está prevista a inauguração
do Estádio Agia Sophia, a nova casa do AEK, no mesmo sítio do mítico Niko Goumas.

Evangelos
Aslanidis
Cientista grego de 69 anos. Assumiu a presidência do clube em
2013 e é um dos responsáveis pela
recueração económica e desportiva do AEK, quando este mergulhou no amadorismo.
Publicidade
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LFC
LEICESTER CITY

LIGA EUROPA 2020
GRUPO G
Os ‘foxes’, como é conhecido
o Leicester City, viraram um
verdadeiro conto de fadas,
quando em 2015/16, dois
anos depois de terem subido
à Premier Legue, se sagraram campeões, contrariando
todas as exectativas. Agora,
os comandados de Brendan
Rodgers querem voar alto
na Liga Europa, procurando
juntar o tão ansiado troféu
à lista de conquistas.
Equipa mais forte do grupo,
no plano teórico.

1
21
3
4
6
26
11
25
8
9
17

1

Guarda-redes
Kasper Schmeichel
Defesas
Ricardo Pereira
Wesley Fofana
Soyoncu
Jonny Evans
Médios
Dennis Praet
Marc Albrighton
Wilfred Ndidi
Youri Tielemans
Avançados
Jamie Vardy
Ayoze Pérez
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Conquistada Inglaterra,
Conta já 136 anos de história o Leicester City Football Club, emblema inglês fundado
em 1884 que é conhecido como os ‘foxes’
(raposas, em português).
Não é um dos maiors emblemas do país
fundador do futebol, mas registou uma grande evolução ao longo dos últimos anos, que
lhe permite posicionar-se frequentemente na
luta pelos primeiros lugares da tabela classificativa em Inglaterra.
Ainda assim, o ponto alto da história do
Leicester acaba por suceder na temporada
2015/16, quando espantou o mundo do futebol ao conquistar a Premier League contra os
tubarões Manchester City, United, Chelsea
ou Liverpool.
A equipa tinha subido de divisão em
2013/14 e sentira imensas dificuldades para
se manter entre os grandes na temporada
2014/15. Ainda assim, no ano seguinte, com

um investimento não muito avultado, os foxes escreveram uma da smais belas páginas
da história - do clube foi certamente a mais
bela página -, conquistando o campeonato
sob o comando do experientíssimo Claudio
Ranieri, depois de uma caminhada de 38 jogos na qual somou 23 triunfos, 12 empates e
apenas três derrotas.
Para além deste que é, claramente, o maior
e mais importante troféu do museu das ‘raposas’, contam-se ainda três taças da Liga
Inglesa, conquistadas e, 1964, 1997 e 2000,
e ainda uma Supertaça de Inglaterra, em
1971.
A grande mudança de paradigma do Leicester acontece em 2010, quando o grupo
Asian Football Investments adquire a propriedade do clube inglês, cujo presidente, Vichai Srivaddhanaprabha, anunciou que, depois da subida de divisão, em 2014, iria

investir cerca de 180 milhões de libras para
que, em três anos, o clube pudesse lutar pelos cinco primeiros lugares do campeonato.
No primeiro ano, gastou cerca de 16 milhões de libras, mas o sufoco foi até ao fim,
com a equipa a garantir a manutenção apenas na última jornada.
No ano seguinte, o conto de fadas. À boleia
de um intratável Jamie Vardy, secundado por
um não menos espectacular Riyad Mahrez,
com N’Golo Kanté a garantir os equilíbrios a
meio-campo, o sonho do Leicester foi ganhando forma e o triunfo na última jornada,
por 3-1, frente ao Everton, aliado à conquista de uns impressionantes 80 pontos, fez
eclodior os festejos num King Power Stadium que transbordou de uma alegria imensa. Nem os próprios directores do clube esperavam tamanho feito, já que tinham
planeado a época tendo em vista a luta pela

Publicidade
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“
Brendan
Rodgers

Carismático técnico norte-irlandês de 47 anos chegou ao
clube em 2019, depois de uma
aventura no Celtic e de vários
anos ao serviço do Liverpool.
Conduziu os foxes ao 5.º lugar
na temporada passada e aponta a altos objectivos para
2020/2021.

falta a Europa
manutenção.
A temporada seguinte, com as expectativas em
alta, redundou em alguma desilusão, apesar de a
campanha na Liga dos Campeões ter cumprido os
objectivos, numa edição em que defrontou o FC
Porto.
Os ‘foxes’ são tidos como os favoritos à conquista deste grupo G, apesar de estarem certamente de
sobre-aviso para aquilo que foi a última campanha
dos guerreiros do Minho, precisamente contra um
clube inglês, no caso o Wolverhampton.
Depois de conquistar Inglaterra, o próximo passo
no projecto da empresa que detém o Leicester passa por fazer um brilharete na Europa e 2020/21
aprece como a época perfeita para o fazer.
A estrela da companhia é, naturalmente, o atacante e matador inglês Vardy que, pese embora o constante assédio de varios tubarões europeus, se vai
mantendo no King Power para fazer as delícias dos
seus adeptos.

Neste Leicester, orientado por Brendan Rodgers,
pntifica também o lateral-direito português Ricardo Pereira, que tem estado de fora neste arranque
de época por estar a debelar uma lesão.
Na baliza, mora o filho de uma das lendas vivas
do Sporting: o dinamarquês Kasper Schmeichel,
filho de Peter Schmeichel.
Daí para a frente, há muitos nomes a destacar, da
defesa ao ataque, passando pela sala de máquinas
do meio-campo. No sector mais recuado, nota para
o turco Soyoncu ou para Jonny Evans, que já passou pelo United. Fofana, uma das apostas para esta
época, vindo do Saint-Étienne, também é um portento, assim como os ‘esteios’ do meio-campo, Albrighton e Ndidi, ladeados pelos criativos Tielemens e Dennis Praet.
Na frente, no apoio a Vardy, a irreverência e o toque latino de Ayoze Pérez. Há muito com que se
preocupar nesta equipa do Leicester, que já esta
época goleou o City, na casa deste, por 5-2.

LIGA EUROPA 2020
GRUPO G
PLANTEL
Guarda-redes
Kasper Schmeichel
Danny Ward
Idin Jakupovic
Defesas
James Justin
Wesley Fofana
Çaglar Soyoncu
Wes Morgan
Jonny Evans
Ricardo Pereira
Timothy Castagne
Christian Fuchs
Médios
Youri Tielemans
James Maddison
Marc Albrighton
Harvey Barnes
Hamza Choudhury
Nampalys Mendy
Wilfred Ndidi
Dennis Praet
Kiernan Dewsbury-Hall
Avançados
Jamie Vardy
Kelechi Iheanacho
Ayoze Pérez
Cengiz Under
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2020/2021
Clube anterior
Leicester
Leicester
Leicester
Leicester
Saint-Étienne (França)
Leicester
Leicester
Leicester
Leicester
Atalanta (Itália)
Leicester
Leicester
Leicester
Leicester
Leicester
Leicester
Leicester
Leicester
Leicester
Leicester
Leicester
Leicester
Leicester
Roma (Itália)

Azul tradicional
e lista branca
Ao longo da história, salvo um período dos primórdios, o Leicester
sempre equipou de azul, com algumas variáveis com o passar dos
anos. O símbolo, esse, ficou eternizado com o rosto da raposa.

Equipa Técnica
Brendan Rodgers (treinador principal)
Kolo Touré (treinador-adjunto)
Chris Davies (treinador-adjunto)
Michael Stowell (tr. guarda-redes)
Sean Ledger (observador)

King Power
Stadium
A casa dos ‘foxes’ tem capacidade
para pouco mais de 32 mil pessoas. Existe de 2002, tendo inicialmente sido identificado como Estádio dos Walkers, mas isso
mudou quando a empresa asiática
tomou conta do clube, estabelecendo acordos para alterar o naming do estádio.

Susan Whelan
O dono do clube, Vichai Srivaddhanaprabha, morreu num acidente de helicóptero em 2018 e, desde então, Susan Whelan, CEO da
empresa que detém a propriedade do clube, tem assumido as funções de gestão.
Publicidade
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FCZ
FC ZORYA

LIGA EUROPA 2020
GRUPO G
Ucranianos conhecem bem o
SC Braga, aliás, foram os
carrascos dos Guerreiros do
Minho na luta pelo acesso à
fase de grupos da Liga
Europa na temporada
2018/2019. Agora,
motivados pelo terceiro
lugar da última época
a nível nacional, pretendem
repetir o feito e tentar
chegar o mais longe
possível na competição

30
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11
22

30

Guarda-redes
Shevchenko
Defesas
Favorov
Vernydub
Joel Hanna
Lovro Cvek
Médios
Kochergin
Yurchenko
Ciganiks
Nazaryna
Avançados
Gladkyi
Kabaev
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‘Carrascos’ querem
Não têm boa fama para os lados de Braga.
Os ucranianos do FC Zorya Luhansk não foram nada ‘amistosos’ com o Sporting Clube
de Braga na última vez que as equipas se encontraram. Corria a luta por um lugar na fase
de grupos da Liga Europa na temporada
2018/2019, quando os ucranianos calharam,
em sorteio, aos bracarenses na terceira pré-eliminatória da Liga Europa.
Passada esta eliminatória, bracarenses ou
ucranianos teriam a oportunidade de disputar
o play-off de acesso à fase de grupos desta
competição europeia. Era essa a aspiração do
SC Braga, aliás, a das duas equipas, mas na
verdade as duas ficaram pelo caminho antes
de conseguirem esse propósito.
O primeiro duelo entre as duas equipas realizou-se no dia 9 de Setembro de 2018, na cidade de Zaporizhia, na Ucrânia, que tem servido de base à equipa do FC Zorya, cuja

cidade de origem é Luhansk, mas devido à
guerra civil ucraniana joga em Zaporizhia
[ver caixa na próxima página].
O Zorya era uma equipa claramente ao nível do SC Braga, com ascendente para os
portugueses, que eram considerados favoritos. No entanto, a jogar fora de casa, os bracarenses tremeram e o golo apontado por Ricardo Horta aos 69 minutos, que parecia
indicar o caminho certo para a qualificação
dos arsenalistas, teve resposta quase imediata - apenas três minutos depois - por intermédio de Oleksandr Karavaev, que fixou o resultado final no empate a uma bola,
deixando tudo em aberto, para as duas equipas, para o jogo que se disputaria, uma semana depois, em Braga.
Nesse duelo, tudo estava a correr de feição
para os bracarenses que conseguiram colocar-se na frente do marcador aos 65 minutos,

por João Novais, mas viram Rafael Ratão,
pouco depois (70 minutos), empatar a uma
bola. Três minutos volvidos Ricardo Horta
voltou a dar esperança aos bracarenses, mas
o mesmo Karavaev que tinha empatado o jogo na primeira mão, decidiu voltar a fazer
estragos e, aos 82 minutos, voltou a colocar
o empate no marcador (2-2), mas com ascendente para os ucranianos que, com dois golos
marcados fora de casa, ficavam em vantagem na eliminatória.
Os minutos finais foram de pressão intensa
por parte dos bracarenses, para quem um golo era suficiente para garantir o apuramento
para o play-off de acesso à fase de grupos,
mas a pontaria certeira não voltou a aparecer
e o FC Zorya Luhansk tornou-se em ‘carrasco’ do SC Braga nas aspirações que tinha para chegar a essa fase da Liga Europa, na temporadaa 2018/2019.

Publicidade
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“
Victor Skripnik

Aos 50 anos está na segunda
época no FC Zorya. Depois de
ter iniciado a sua carreira de
jogador na Ucrânia (Dnipro e
Metalurh Zaporizhya), esteve 8
épocas no Werder Bremen, onde terminou a carreira para
abraçar a de treinador, mantendo-se lá até 2016/2017
quando foi treinar o Riga, na
Letónia, passando, na última
época, para o FC Zorya.

repetir o feito
Com dois empates nos dois jogos disputados nessa terceira pré-eliminatória, os ucranianos conseguiram garantir o apuramento para o play-off e esperavam chegar ainda mais longe na competição.
No entanto, pela frente surgiram os alemães do
Red Bull Leipzig que não foram em cantigas e,
apesar de um susto inicial, já que o empate sem golos foi uma realidade na primeira mão do play-off,
disputada na Ucrânia, conseguiram conquistar um
triunfo por 3-2 quando receberam o FC Zorya Luhansk, conquistando assim o direito a marcarem
presença na fase de grupos da Liga Europa, dessa
ida temporada.
Agora, no presente, o FC Zorya Luhansk apresenta-se já na fase de grupos da Liga Europa, completando o Grupo G juntamente com o SC Braga, o
Leicester City e o AEK de Atenas, depois de ter
conquistado o terceiro lugar na fase final do Campeonato da Ucrânia na temporada 2019/2020, logo
atrás do campeão isoladíssimo Shakhtar Donetsk e

LIGA EUROPA 2020
GRUPO G
PLANTEL
Guarda-redes
Nikola Vasilj
Mykyta Shevchenko
Dmytro Matsapura
Defesas
Maksim Grechkin
Agron Rufati
Vitaliy Vernydub
Joel Abu Hanna
Dmytro Ivanisenia
Maksym Ahapov
Denys Favorov
Dmytro Piddubnyi
Médios
Lovro Cvek
Dmytro Khomchenovskiy
Yehor Nazaryna
Artem Gromov
Serhii Demchenko
Serhiy Gryn
Vladlen Yurchenko
Andrejs Ciganiks
Avançados
Vladyslav Kochergin
Maksym Lunov
Mihailo Perovic
Olexandr Gladkiy
Vladyslav Kabayev
Danyil Alefirenko
Allahyar Sayyad
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2020/2021
Clube anterior
FC Zorya Luhansk
FC Zorya Luhansk
FC Zorya Luhansk
Beitar Jerusalem
FC Zorya Luhansk
FC Zorya Luhansk
FC Zorya Luhansk
FC Zorya Luhansk
FC Zorya Luhansk
Desna
FC Zorya Luhansk
FC Zorya Luhansk
FC Zorya Luhansk
Antuérpia
FC Zorya Luhansk
FC Zorya Luhansk
Vejle BK
FC Zorya Luhansk
FC Zorya Luhansk
FC Zorya Luhansk
FC Zorya Luhansk
FC Zorya Luhansk
Adana Demirspor
FC Zorya Luhansk
FC Zorya Luhansk
Fenerbahçe

Equipamento
todo negro
Por tradição, o FC Zorya Luhansk
joga todo de negro (camisola, calção e meias), numa alusão aos primórdios da fundação do clube,
quando os operários de uma fábrica de comboios a vapor o criaram.

Equipa Técnica

do segundo classificado Dinamo Kiev, que terminou a época com apenas mais um ponto que os adversários do SC Braga. Assim garantiram o acesso
directo à fase de grupos da Liga Europa, tal como
os Guerreiros do Minho.
Desta vez, o FC Zorya Luhansk não teve que
cumprir pré-eliminatórias e encontra-se com seis
partidas disputadas na I Liga da Ucrânia, somando
apenas uma vitória, três empates e duas derrotas,
que ditam actualmente o nono lugar da tabela classificativa.
Comparativamente à época em que defrontaram
o SC Braga, os russos sofreram já bastantes mudanças no plantel, mas na preparação da presente
temporada viram entrar nesse mesmo plantel apenas seis jogadores [os que estão inscritos, até agora, na Liga Europa], o que não provocou grandes
mudanças ao plantel da última temporada.
A ambição ucraniana é grande e a ideia de repetir
o efeito de eliminar o SC Braga está bem presente.

Victor Skripnik (treinador principal)
Veselin Atanasov (treinador adjunto)
Sergei Popov (treinador adjunto)
Grigory Yarmash (preparador físico)
Andrey Nikitin (treinador guarda-redes)
Igor Viktorovich Guz (manager)

Fora de casa
desde 2014
Uma curiosidade relativamente ao
FC Zorya Luhansk prende-se com
o facto de que desde o ano de
2014 que joga em ‘casa emprestada’. Desde o início da guerra no
leste da Ucrânia, o FC Zorya teve
que abandonar o Estádio Avangard e passou a jogar na Slavutich
Arena, localizada na cidade de Zaporizhia.

Yevhen Heller
O presidente do FC Zorya Luhansk
é uma figura bem conhecida na
Ucrânia. Para além da função de
presidente do clube, que ocupa
desde 2009, foi deputado do país
e é dono da empresa de reciclagem ‘Ukrsplav’.
Publicidade
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‘Petardo’ de Edwards
decide duelo no Bessa
TRIUNFO VITORIANO teve carimbo inglês no fecho da 4.ª jornada da I Liga.
Treinador João Henriques estreia-se a vencer e destrona SC Braga na tabela.
ESTÁDIO DO BESSA

BOAVISTA

VITÓRIA SC

0

1

Árbitro Nuno Almeida (AF Algarve)
VAR Rui Costa (AF Porto)

Léo Jardim
Reggie Cannon
Rami
Chodizie
Ricardo Mangas
Javi García
Show
Nuno Santos
Sauer
Paulinho
Benguché
Vasco Seabra

TERTÚLIA

BRACARENSE

Intervalo
0-1

Bruno Varela
Zié Ouattara
Suliman
Jorge Fernandes
Sílvio
André André
Mikel
Rochinha
Edwards
Bruno Duarte
Ricardo Quaresma
João Henriques

Substituições Rami e entra Devenish (5), Edwards e entra Pepelu (58), R. Mangas por Hamache (69), Show por
Musa Juwara (69), André por Janvier (74), Bruno Duarte
por Holm (74), Sauer por Reisinho (82), Quaresma por
Abou Quattara (87).
Disciplina cartões amarelos para Ricardo Quaresma (3),
Ricardo Mangas (24), Sauer (41), Javi Garcia (61), Jorge
Fernandes (62), Chidozie (80).
Golos Edwards (18m).

I LIGA

| Miguel Machado |

Um golo de Edwards, aos 18 minutos de jogo no estádio do Bessa, bastou para o Vitória SC derrotar o Boavista e conquistar
ontem os três pontos no fecho da
4.º jornada da I Liga. Triunfo valeu subida dos vitorianos na
classificação para o 5.º lugar,
com sete pontos, destronando o

José Machado António Duarte Artur Correia

LIGA PORTUGAL

Vitória SC somou segunda vitória no campeonato com tirunfo no Bessa

rival SC Braga, com seis.
Com Rochinha e Zié Ouattara
como novidades no onze, o treinador João Henriques teve uma
estreia com ‘pé direito’ no comando do Vitória SC.
Primeira parte do desafio mostrou um conjunto minhoto com
grande vontade de chegar rápido
no ataque, perante uma pantera
com mais posse de bola mas sem
garras para fazer mossa junto da
baliza de Varela. O golo que definiu o duelo foi apontado num
bom gesto técnico do extremo
inglês Edwards, dentro da área
axadrezada, após assistência de
Bruno Duarte decorria o minuto

18. Só depois da meia hora, o
Boavista criou perigo, num remate ao lado de Benguché.
Na segunda parte, aos 51 minutos, Rochinha teve nos pés
uma boa chance para fazer o segundo Vitória, quando ficou isolado, mas o chapéu a Léo Jardim
saiu com aba larga.
Obrigado a correr mais atrás do
resultado, o Boavista voltou a ter
maior domínio de bola, mas pecou em soluções criativas para
superar com êxito muralha vitoriana. Nos minutos finais, o Vitória foi confinado apenas tarefas defensivas mas segurou o
triunfo, o segundo da época.

HOJE 19 às 20 horas
106.0 FM

QUINTAS-FEIRAS
Publicação no Jornal
Correio do Minho

§breves
SC Braga já vendeu
mais de mil bilhetes
para jogo com AEK
Jogo europeu de quinta-feira, que
marca a estreia da fase de grupos da
Liga Europa, já pode contar com
adeptos do SC Braga no Estádio Municipal, e até ontem o clube já tinha
vendido mais de mil bilhetes.
Entretanto, o SC Braga conseguiu ultrapassar as dificuldades técnicas
que impediram ontem de abrir a Bilheteira Online, pelo que os sócios já

podem adquirir bilhetes para o jogo
com o AEK de Atenas através da plataforma. Este método está disponível até às 15 horas de amanhã.
No total vai ser permitida a venda de
15% da lotação (4500 lugares).

Liga dos Campeões

Jogos da champions
estão de volta
Arranca hoje a fase de grupos da Liga dos Campeões da nova época,
com os seguintes jogos: 17h55: Dinamo Kiev-Juventus; Zenit-Brugge;
20h00: Leipzig-Basaksehir, Paris SG-

M.United, Rennes-Krasdndar, Barcelona-Ferencvários, Lazio-Dortmund,
e Chelsea-Sevilha.
O FC Porto, único clube português
em prova, joga amanhã.

II Liga

SISTEMAS DE SEGURANÇA
Desde 1995

Miguel Leal é novo
treinador do Varzim
Depois da saída de Paulo Alves a direcção do Varzim já escolheu o novo
timoneiro: Miguel Leal, que estava
sem clube depois de ter terminado
contrato com Penafiel.

24 HORAS
AO SEU SERVIÇO

LIGUE JÁ PARA: 707 200 027 - DISPONIBILIDADE IMEDIATA

REGISTOS: ANPC N.º 272 - PSP N.º 220 - IMPIC N.º 89794 - PUB

Liga Europa
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Ralicross faz vibrar circuito de Montalegre
SEM PÚBLICO NAS BANCADAS, mas com muita adrenalina na pista, o Circuito Internacional de Montalegre recebeu mais uma
jornada a contar para o Campeonato de Portugal de Ralicross, Kartcross e Super Buggy. Andreia Sousa é virtual campeã em 2RM.
AUTOMOBILISMO

| Miguel Machado |

O Circuito Internacional de
Montalegre voltou a vibrar com
mais um fim-de-semana dedicado ao desporto automóvel e à especialidade rainha da região, o
ralicross. Pista barrosã foi palco
de uma jornada a contar para o
Campeonato de Portugal de Ralicross, Kartcross e Super Buggy, numa prova organizada pelo
Clube Automóvel de Vila Real.
Apesar do evento não ter contado com público nas bancadas,
devido à Covid-19, não faltou
emoção dentro da pista entre os
pilotos, como relatou a organização num resumo final das competições divulgado à imprensa.
Entre as provas disputadas,
destaque para Andreia Sousa,
em Peugeot 306, da categoria
Nacional 2RM, a conseguir sagrar-se como a primeira virtual
campeã de 2020. Andreia Sousa
abandonou de forma prematura
com a cedência do motor do
Peugeot 306, contudo, os resultados conquistados durante este
fim de semana, já lhe permitem
partir para a derradeira prova do
campeonato, em Sever do Vouga, como virtual campeã nas
duas rodas motrizes. Quanto ao
vencedor nesta ronda da catego-

MUNICÍPIO MONTALEGRE

Pista de Montalegre acolheu, no fim-de-semana, a 5.ª prova do Nacional Ralicross

MUNICÍPIO MONTALEGRE

Prova não contou com a presença de público devido à Covid-19

ria Nacional 2RM foi José Artur
ao volante do seu Peugeot 106.

Nas restantes categorias, Rafael Rêgo foi o melhor na Inicia-

MUNICÍPIO MONTALEGRE

Provas de Super Buggy são sempre garantia de corridas emotivas

ção, não dando hipóteses à concorrência, conquistando o comando da corrida na primeira
travagem, posição que garantiu
até ao final.
Por sua vez, Leandro Macedo
(Citroën Saxo) venceu a corrida
na Nacional A1.6, numa prova
muito disputa como ficou patente ao fim das sete voltas, entre o
primeiro e o terceiro classificados (Sampaio), a diferença não
chegou aos dois segundos.
João Novo ganhou nos Supercar, numa final que foi curiosamente um pouco mais morna do
que propriamente a última corrida de qualificação. Com Frederi-

§canoagem

Canoísta olímpico vianense do DKC competiu na Eslovénia

Antoine Launay em
13.º na Taça do Mundo
REMO

| Miguel Machado |

O atleta vianense Antoine Manuel Launay prossegue a preparação para os Jogos Olímpicos
de Tóquio do próximo ano, tendo participado em mais uma
prova internacional. Ao serviço
da selecção nacional portuguesa,
Launay disputou mais uma Taça
do Mundo em slalom, desta vez
em Tacen, na Eslovénia.
Nas águas bravas eslovenas,
Antoine Launay alcançou apenas a 13.ª posição, depois de ter

comprometido a passagem à final da competição devido a um
“arreliador toque na última porta” quando tinha o melhor tempo
da semifinal, lamenta Américo
Castro, presidente da Darque
Kayak Clube, dando conta de
mais um feito do seu atleta.
As Taças do Mundo servem para a preparação do atleta deste
clube vianense como preparação
para os Jogos Olímpicos, sendo
até ao momento o único atleta de
um clube do concelho de Viana a
conseguir a sua qualificação para os Jogos Tóquio 2021.

co Santos ausente na final, foi
Daniel Pacheco, em Mitsubishi
Lancer Evo III, a liderar os
acontecimentos na Divisão 2.
Nota ainda para Pedro Rabaço
que impôs-se nos TT, enquanto
Jorge Gonzaga foi o melhor dos
Kartcross e Jorge Machado,
após uma prova imprópria para
cardíacos, foi o primeiro "repetente" em termos de vitórias da
S1600.
Evento promovido pelo Clube
Automóvel de Vila Real, teve o
apoio do município de Montalegre. A próxima e derradeira jornada do PTRX será em Sever do
Vouga, a 14 e 15 de Novembro.

Para iniciação e pré-época
Darque Kayak Clube
abre inscrições

FPC

Antoine Manuel Launay nas águas bravas de Tacen, na Eslovénia

O Darque Kayak Clube abriu inscrições para iniciação, lazer e
pré-época competitiva a todos os
que desejem praticar canoagem
nas melhores condições que na
actualidade um clube pode oferecer. As inscrições estão abertas
a todos, mesmo a atletas federados que queiram ingressar no
DKC, com a oferta de condições
de prática dedicada e formação
de excelência. O Centro de Canoagem de Viana do Castelo onde este clube vianense exerce a
sua actividade tem certificação
COV 19 pelo Município.
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JORGE CRUZ Jornalista (o autor escreve em total desacordo e intencional desrespeito pelo dito Acordo
Ortográfico, declarando-se objector do mesmo).

A estratégia cultural que tarda
A

Estratégia Cultural de Braga para os próximos dez anos, documento aprovado pelo Executivo
municipal no início deste mês, pretende
preencher uma lacuna que se faz sentir
desde há muito e, nesse sentido, dar resposta aos anseios de largas camadas da
população.
Passando ao lado de questões processuais que, a esse nível, ensombraram a
elaboração do documento, conforme foi
sublinhado na altura pelo vereador Artur
Feio, líder da oposição, julgo ser digno de
registo o facto de o dossier estratégico ter
merecido o consenso das forças políticas
que integram o Executivo municipal.
Sim, porque ficou bem claro que a abstenção do PS pretendeu assinalar apenas a
forma como o documento foi construído e
não com a estratégia em si. Aliás, são públicos os lamentos socialistas, ao longo
dos sete anos de governação da coligação
de direita, relativamente a inexistência de
uma verdadeira política cultural.
Este plano estratégico sugere um rol de
projectos e iniciativas de grande relevância, conjunto esse que foi produzido a
partir de um levantamento bastante completo, embora não exaustivo, das realidades bracarenses. Desse ponto de vista, terá que ser valorizado à partida como um
potencial pilar da política cultural do município na próxima década, uma vez que
traça finalmente uma estratégia para o
sector e, nessa medida, vem colmatar
uma das mais gritantes e inexplicáveis falhas da política municipal.
Embora mandado executar com o foco
primordial na candidatura de Braga a Capital Europeia da Cultura (CEC), em
2027, a verdade é que o documento não
se esgota, nem seria compreensível que o
fizesse, nesse objectivo. De uma forma
inteligente, na elaboração do plano notase uma preocupação em dotar o município com os instrumentos que permitam
aos seus responsáveis políticos tomar as
decisões mais adequadas à afirmação de
Braga como verdadeira cidade de cultura.

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

Aliás, na introdução do plano, elaborado
por uma equipa externa contratada para o
efeito, é colocado em destaque o facto de
nos encontrarmos perante “uma oportunidade excepcional para reflectirmos sobre
o caminho a percorrer, para que a cidade
esteja à altura desse desígnio (CEC), e
qual o seu lugar e papel numa Cultura Europeia”.
A equipa que produziu o Plano Estratégico manifesta, pelo menos em relação ao
momento presente, grande assertividade.
Contudo, o sucesso ou insucesso das propostas insertas no documento estará sempre pendente da vontade política dos autarcas que actualmente lideram a gestão
do município. É certo que Ricardo Rio já
exaltou a relevância da estratégia, não
apenas para o sucesso da candidatura à
CEC, mas para um horizonte mais alargado – até 2030. Porém, para a execução
dos diferentes programas no terreno, é necessário um envolvimento objectivo e
alargado tanto quanto possível, “de todas
as forças políticas e forças vivas da cidade”, conforme frisou o presidente da Câmara, mas também um investimento mu-

nicipal compatível.
Acredito que a primeira das condições
exigíveis estará garantida, pelo menos a
julgar pelo facto de a ausência de uma estratégia cultural gerar inúmeras reclamações dos bracarenses, em geral, e dos
agentes culturais, em particular.
É sabido que a generalidade dos bracarenses denota grande orgulho na sua cidade, uma cidade milenar, que tem sabido
conciliar o riquíssimo património herdado dos seus antepassados com a modernidade e a inovação do presente. Esse brio
cidadão, essa compreensível vaidade nos
recursos patrimoniais e históricos comuns, serão seguramente a garantia de
que o empenhamento cívico será uma
realidade.
A questão do financiamento deste Plano
Estratégico poderá, todavia, ser uma conversa bem diferente. Neste particular, temos que aguardar pela apresentação do
próximo Plano e Orçamento do município para 2021 para, aí sim, confirmar se
as verbas inscritas para investimento têm,
de facto, correspondência com a aparente
vontade política da maioria.
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E este aspecto é da maior relevância, numa primeira fase devido à candidatura a
Capital Europeia da Cultura. Mas não só.
A sua importância advém, também, do
facto de não ser minimamente aceitável
que se perca a oportunidade de Braga desenvolver, finalmente, uma estratégia cultural.
Na perspectiva do sucesso da candidatura, urge avançar tão rapidamente quanto
possível para o terreno, por forma a possibilitar que os jurados, que terão a responsabilidade de escolher a cidade portuguesa que em 2027 será CEC, possam
apreciar modos de actuação e resultados,
e não apenas planos de intenção. Que
possam comprovar as competências e capacidades locais. Que possam testemunhar a vontade colectiva de uma cidade,
expressa através do empenho e envolvimento dos seus cidadãos. Não nos podemos esquecer que a abertura das candidaturas está para breve e que o anúncio
formal da vencedora ocorrerá em 2023.
Ou seja, o tempo começa a escassear. Há
que meter mão à obra!
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Escreve quem sabe

A saúde dos que cuidam da nossa saúde
A
tendência para emitir uma opinião
encontra-se generalizada, embora
essa última nem sempre seja pedida.
Aliás, existem coisas que são enunciadas e sugeridas que teriam um maior sucesso se nunca
fossem reveladas. Seja como for, nos dias de
hoje muito se tem falado sobre a saúde e a eficiência dos seus serviços no país, seja para os
colocar no topo da montanha, seja para os
afundar no mais recôndito dos lagos da opinião. Ainda assim, continuo a considerar que
aquilo que é exposto deve ser fundamentado
antes de vir para uma praça pública. Afinal,
não é pela quantidade de Gostos nas redes sociais que algo é bom ou passível de ser entendido como um fenómeno recomendável.
Gostaria que fosse dada maior ênfase a situações que valem a pena o esforço de ler sobre
elas, estudá-las e torná-las públicas. É o caso
da celebração do Dia Mundial da Segurança
do Doente, que foi assinalado a 17 de setembro e que não trouxe, infelizmente, grandes
manifestações de comemoração. Foi pena.
Aliás, considero que este seria um dia, mais do
que nunca, a ser assinalado com pompa e circunstância, visto que todos nós fomos, somos
ou seremos doentes e, para além disso, todos
nós conhecemos, neste momento, alguém
doente que gostaríamos que fosse tratado com
os melhores cuidados possíveis – e na maior
segurança.
Este ano, o assinalar deste dia trouxe consigo
um outro destaque, a própria saúde dos profissionais que cuidam dos doentes. Em boa ver-

dade, nenhum doente pode ser bem assistido
por pessoas que não se encontram plenamente
capazes, sobretudo naquilo que diz respeito à
saúde, seja esta física, mental, emocional ou
até espiritual.
Ao ser promovida a saúde dos profissionais
que trabalham com doentes é, proporcionalmente, promovida a segurança dos mesmos. E
esta não é apenas uma opinião, é um facto
científico que a Organização Mundial de Saúde espera que seja entendido e atendido pela
população, chamando igualmente a atenção
dos políticos e gestores que atuam nesta esfera, que apresentam responsabilidades legais e
morais nesse âmbito.
Para a concretização desse entendimento e
atendimento, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu cinco recomendações estratégicas que visam melhorar a segurança e a saúde
dos profissionais e, consequentemente, dos
doentes. A primeira dessas recomendações diz
respeito ao estabelecimento de uma articulação efetiva entre as políticas e ações relativas
à saúde dos profissionais e as medidas tomadas em relação aos doentes. Deve existir uma
consonância nas mesmas, uma espécie de conciliação, em especial atendendo à educação/
formação, ao desenvolvimento de competências e à qualidade dos cuidados.
A segunda recomendação prende-se com o
desenvolvimento de programas nacionais que
visem a uniformização e melhoria da saúde
ocupacional. Aqui encontra-se explícito o desenvolvimento de legislação, guidelines ou

protocolos, ou seja, algo que proporcione,
além de uma obrigatoriedade, uma padronização da saúde ocupacional entre as diferentes
unidades de cuidados de saúde. A terceira recomendação, e para mim, pessoalmente, talvez uma das mais relevantes, é a prevenção da
violência no local de trabalho e a proteção dos
profissionais de saúde nesse domínio. Além da
escassez de leis que protejam os trabalhadores, é um facto que a violência dirigida aos
profissionais nas unidades de cuidados de saúde existe, realizada tanto pelos próprios doentes, como pela família ou até entre os pares
trabalhadores. Não falo da violência que é
provocada, por exemplo, por uma alteração
derivada de uma patologia psiquiátrica, mas
sim daquela violência intencional, dirigida, e
que a maioria das vezes ou não é assinalada ou
não apresenta consequências.
Dessas recomendações estratégicas da Organização Mundial de Saúde surge ainda a orientação para favorecer e fomentar a saúde mental e psicológica dos trabalhadores das
unidades de saúde, que é essencial para garantir a qualidade de vida no trabalho e a satisfação com os cuidados. Esta também é uma recomendação de extrema importância, essencialmente tendo em conta os níveis atuais de
burnout e stress que os profissionais de saúde
apresentam. Deve existir um equilíbrio entre
as questões laborais e as questões pessoais/familiares, devendo as instituições saber reconhecer o esforço dos seus trabalhadores, especialmente em tempos tão agrestes como

aqueles em que nos encontramos.
Por último, a quinta recomendação relaciona-se com a prevenção dos riscos biológicos e
físicos que, em alguns países, ainda não se encontra legislada e/ou devidamente monitorizada. Estes riscos não se associam apenas com,
por exemplo, a manipulação de materiais tóxicos, como é o caso dos fármacos utilizados em
quimioterapia, mas conjuntamente com o provimento de equipamento de proteção individual (máscaras, batas, luvas, …), a vacinação
dos próprios profissionais de saúde ou até a
adequação do fornecimento de água ou eletricidade às instituições onde se cuidam doentes.
Sim, as realidades não são semelhantes e se cá
no nosso Portugal, à beira-mar plantado, as
condições de abastecimento de água se encontram estabelecidas de forma apropriada, noutros países a água para as unidades de cuidados de saúde ainda é transportada em baldes –
isto é, se existir água.
Fico contente por nos encontrarmos num
contexto onde nos seja permitido falar e opinar publicamente, embora muitas vezes isto
seja realizado sem grande filtro. Ainda assim,
vale a pena comemorar determinados dias,
mencioná-los, dar-lhes valor, porque atendendo à situação de saúde pública que estamos a
viver atualmente, e à vista de outras conjunturas, o nosso contexto português ainda se encontra compatível com aquilo que são as recomendações de boas práticas. Sim, também é
verdade que existe um caminho a percorrer,
particularmente no âmbito da saúde mental e
da psiquiatria (que tem sido excessivamente
negligenciada), mas sabemos qual é esse percurso, tal como sabemos aquilo que é necessário fazer. Resta, apenas, colocar mãos à
obra.

As novas formas de tabagismo: nem tudo são boas notícias?

O

tabagismo é hoje a
principal causa de
morte evitável em todo mundo, provocando cerca de
6 milhões de mortes por ano.
O cigarro eletrónico e, mais
recentemente, o tabaco aquecido são “vendidos” como formas
menos nocivas de tabagismo,
sobretudo para aqueles que pretendem deixar de fumar. Mas
será esta a verdade? Num domínio onde o marketing tem um
peso importante, a informação
veiculada baseia-se, não raras
vezes, em estudos levados a cabo pela própria indústria.
No cigarro eletrónico, o dispositivo queima um líquido
com nicotina; já os recentes sis-

temas aquecem uma mistura de
tabaco impregnada em glicerina, a uma temperatura suficiente para criar um aerossol sem
combustão.
Apesar de toda publicidade
efetuada à menor toxicidade
destes dispositivos, ainda não
se sabe quais serão as suas implicações na saúde a longo prazo. Porém, já se conhecem algumas consequências importantes, sendo estes de igual forma tóxicos e carcinogénicos.
Esta ideia é revigorada pelo
surgimento, em 2019, de casos
duma nova entidade clínica designada “e-cigarette or vaping,
product use-associated lung injury (EVALI) – lesão pulmonar

ANA MARIA PINTO
médica interna de Medicina Geral e Familiar

Voz à saúde

associada ao uso de cigarro eletrónico”, semelhante a um quadro gripal. Até fevereiro de
2020, foram reportados mais de
2800 casos na Colômbia, entre

os quais se registaram 68 mortes.
O potencial de exposição de
terceiros ao “vaping” foi já demonstrado, podendo a nicotina
proveniente do aerossol ou do
líquido permanecer em superfícies durante meses. Por outro
lado, estes dispositivos têm facilitado, sobretudo aos mais jovens, um novo método para inalação de substâncias psicoativas
proibidas. Sabe-se que é antes
dos 20 anos que a maioria dos
fumadores inicia o consumo:
esta é uma população com especial apetência pela novidade
e estes novos dispositivos apresentam-se apelativos.
Acresce a esta problemática, a

carência de regulamentação
destes produtos, que faz com
que o controlo de qualidade dos
mesmos seja escasso ou inexistente, concretamente em relação ao conteúdo e proveniência
dos inalantes.
Assim, é fundamental implementar medidas que visem alertar para os riscos potenciais do
uso destas novas formas de tabagismo, particularmente nas
camadas jovens e consciencializar todos os fumadores de que
“A forma mais segura de fumar
é não fumar”.
Estes dispositivos não estão
aprovados ou reconhecidos como alternativas para a cessação
tabágica.
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§ténis
Graça Costa vence em F55

Caiu para 81.º lugar
João Sousa desce
na classificação ATP

Atleta dos Amigos
da Montanha com
título nacional
em pista ar livre
ATLETISMO

| Miguel Machado |

Uma estreia perfeita onde fazer
melhor era impossível. A atleta
dos Amigos da Montanha, Graça
Costa, conquistou o título de
campeã nacional no escalão F55,
naquela que foi a sua primeira
experiência a correr em prova de
pista.
A proeza de Graça Costa foi alcançada no Campeonato Nacional de Pista ao Ar Livre que realizou-se na Pista da Cidade
Universitária de Lisboa, no pas-

lll
Graça Costa correu os 10 km
de prova no tempo de
41:07:88, registo que lhe
deu, para além, do primeiro
lugar no escalão, a
excelente 5.ª posição na
geral feminina.
sado sábado.
Graça Costa correu os 10 km
de prova no tempo de 41:07:88,
registo que lhe deu, para além do

DR

Graça Costa sagrou-se campeã nacional na categoria de F55

primeiro lugar no escalão F55,
também “a excelente 5.ª posição
na geral feminina”, destaca o
clube barcelense nas redes sociais.
Por sua vez, a atleta dos Ami-

gos da Montanha mostra-se feliz
pela sua estreia da melhor forma
neste tipo de competição, realçando a qualidade da prova “digna de um campeonato nacional
e com excelente organização”.

Desde o regresso à competição
em Agosto, após a paragem em
devido à pandemia da covid-19,
João Sousa tem perdido lugares
na hierarquia mundial do ténis,
após acumular quatro derrotas
consecutivas: em Roma (duas),
Hamburgo e Roland Garros.
O tenista vimaranense perdeu
também ao primeiro jogo em
Cincinnati, no Open dos Estados
Unidos e em Kitzbuehel.
Fruto do abaixamento de forma,
João Sousa desceu no ranking
mundial ATP para 81.º lugar, numa semana em que procura entrar no quadro principal do torneio belga de Antuérpia.
No topo do ‘ranking’ segue Novak
Djokovic (1.º), Rafael Nadal (2.º)
e Dominic Thiem (3.º).
Na hierarquia do circuito feminino (WTA) não há alterações no
pódio: a australiana Ashleigh
Barty está em 1.º, seguida da romena Simona Halep e da japonesa Naomi Osaka.

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA DE

MARIA ISILDA DE SÁ ARAÚJO
A Gerência cumpre o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento
da SR.ª MARIA ISILDA DE SÁ ARAÚJO, mãe do fundador da empresa VCI, Sr. Inácio Teixeira e do colaborador Sr.
Domingos Teixeira e avó dos Sócios gerentes Sr. Carlos Teixeira e Sr. Vítor Teixeira.
O corpo da saudosa falecida encontrar-se-á em câmara ardente na Igreja Paroquial de Aveleda, Braga, a partir
das 16 horas, de hoje, terça-feira, dia 20, onde será celebrada missa de corpo presente às 17 horas. Finda a qual,
irá sepultar no cemitério local.
A missa de 7.º dia será celebrada na terça-feira, dia 27, pelas 19 horas na Igreja Paroquial de Aveleda, Braga.
Antecipadamente a família agradece de forma sentida todas as manifestações de apoio na celebração da Vida
que se realizará e pela boa compreensão nas limitações sociais impostas para a realização das cerimónias fúnebres.
Um dia a tristeza vai embora, mas esta saudade irá permanecer para sempre no nosso coração.
• Uso obrigatório de máscara de proteção individual
• Desinfeção das mãos à entrada
• Distanciamento social.

A GERÊNCIA
Braga, 20 de Outubro de 2020
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9 Vistas fenomenai

Encosta do Bom J
9 2 Pisos + Cave e
Logradouro
our
9 Cozinha mobilada
Equipada

AMI 7630

9 Jardim de Inverno

Ru Magalhães
Rui
www.florestaimobiliaria.pt
Rua do Taxa nº5 ʹ S. Vitor
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ID:124391044-64 -

99.900 €

C.E.: (C) T2+1 no centro da cidade.
Prédio com elevador e garagem.
Apartamento arrendado por 250€/mês,
com contrato de 1 ano, renovável.

ID:124391009-70 -

139.000 €

C.E.:(C) - T3 renovado a 3 min. da Estação
de Comboios, caixilharia termolacada, cozinha
mobilada e equipada e garagem individual para
uma viatura.

ID:124391010-162 -

790.000 €

C.E.:(A) Vivenda de luxo, em Vieira do Minho.

ID:124391005-488 -

115.000 €

C.E.:(C) Apartamento T2 Totalmente remodelado
no centro da cidade!
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

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

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

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€
FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS
* Imóveis: Compra / Venda/ Mediação
* Automóveis. Compra / Venda
* Penhorista: Ouro / Prata/ Relógios/ Pedras Preciosas
* Antiguidades / Obras de arte
* Créditos: Pessoais / Automóvel/ Habitação
POSSIBILIDADE DE VENDA COM OPÇÃO DE COMPRA!
MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO...

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

Rua dos Pedreiros n.º27 e 29,
Parque Industrial das 7 Fontes 4710-553 Braga
Ligue já: 967200625 ou 253615311 statusmoneylda@gmail.com
STATUSMONEY... Porque dinheiro não é problema...
É a solução!!

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

Tlm. 920 142 399

Tlm. 967 200 625
Email:
investimentos.imogold@gmail.com

VENDO
Terreno com cerca de
16.000 metros quadrados, com
parte da área com viabilidade
de construção, poço de água
na propriedade e tanque
antigo em pedra.
Local plano, calmo
e com vistas desafogadas
com excelentes acessos
e exposição solar.
Cervães - Vila Verde.
€ 90.000
Escritório c/ casa de banho,
ar condicionado e varanda
Norton de Matos
(centro de Braga).
€ 25.000

ARRENDA-SE

antenaminho.pt

106.0 FM

Favor ligar: 927 562 704

APARTAMENTO T2+1
COM LUGAR DE GARAGEM
S. VÍCTOR
PREÇO : 350,00€

COMPRE O SEU
AUTOMÓVEL
NOS STANDS

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

CASA
DE QUINTA
EM PEDRA

SENHORA
Oferece-se para tomar
conta de crianças.
Zona de Braga
Com Experiência

Na Rua do Cruzeiro - Lote F1 - BRAGA
Com um R/C em arcos de pedra. A precisar de obras.
Área de Implantação: 450m2 | Área de Terreno: 1.900m2.

Correio

do Minho.pt
Faça a sua assinatura
Nome

275.000,00€

Morada

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

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
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EMPILHADOR
NISSAN 2.5T

RENAULT PREMIUM
26T-340 COM GRUA

confiança e credibilidade
910 829 639

AUTOMÓVEIS | EMPILHADORES | CAMIÕES
Rua 2 Lugar da Estrada s/n. 4730-459 Vila de Prado
(junto as piscinas)
EMPILHADOR
KOMATSU 80 D

www. rolarverde.com

CANTER 3.9
COM GRUA
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www.vciautomoveis.pt

LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA

Audi-A4-TDI-2013
104649Kms - 140cv 17.750€

BMW x3 2.0d - 184cv-2013
204052Kms - 20.500€

Mercedes GLK 220CDI-2014
170cv-245134Kms-23.000€

Volvo XC60 draivE 2.4dcc - 2010

Opel Astra Sport Tour 1.7 CDTI
2011 - 188891Kms - 9.300€

Peugeot 206 1.4 HDI-2003
313.784 Kms 2.600€

184cv - 176391Kms - 17.000€

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

Alfa Romeo Mito 1.3 JTD GPS Sportiva
2011 - Diesel - €7.750ou €134/mês

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

Seat Altea XL 1.6 Tdi Copa
2011 - Diesel - €9.700 ou €169/mês

FOCUS 5P BUSINESS ECOBOOST
PACK DRIVER 2020 – 19.900,00€
VIATURA SERVIÇO MENOS
DE 3.000KMS 7 ANOS DE GARANTIA

Renault Clio 1.2 16V Dynamique
2009 - Gasolina - €6.500 ou €117/mês

Opel Corsa 1.3 Cdti EcoFlex Enjoy
2013 - Diesel - €7.900 ou €117/mês

correiodominho.pt 1 de Setembro 2016
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Agenda
Palavras Cruzadas

Publicidade

1
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9

10 11

1
2
3

TELEVISÃO
RTP 1

4

RTP 2

SIC

TVI

5
6

05:59
06:30
10:00
13:00
14:15
14:52
17:30
19:08
19:59
21:00
21:35
23:39
00:51

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Depois do Crime
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
Magalhães 2020
Joker
Joel Pina - 100 Anos
A Escolha 2020:
Trump vs Biden
02:48 Janela Indiscreta
03:39 Europa Minha

18:46
19:15
19:25
19:39
19:50
19:59
20:11
20:27
20:36
20:43
20:56
21:30
22:08
22:56
00:27
00:11
00:42

Muito Fora
O Corpo Humano
Porto Papel
Atchoo
Peanuts
Ao Resgate da Selva
Tufão
Não-Não
Lili E A Baía dos Tesouros
Os Nuvinhas
Do Jardim Para a Mesa
Jornal 2
Linhas Sombrias
Nada Será Como Dante
Isto é Arte
Eurodeputados
E2 - Escola Superior
de Comunicção
01:12 Sociedade Civil
02:12 Euronews

05:35
06:00
09:15
10:15
13:00
14:55
16:15
18:15
18:40
19:30
19:57
21:45
22:15
23:15
00:55
00:55
01:20
02:30

Os Malucos do Riso
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Rainha das Flores
Júlia
Amor à Vida
Êta Mundo Bom!
O Noivo é Que Sabe
Jornal da Noite
Nazaré
Terra Brava
Golpe de Sorte
Totalmente Demais
O Noivo è Que Sabe
Passadeira Vermelha
Linha Aberta

06:00
06:30
10:15
13:00
14:56
16:15
18:13
19:13
19:57
21:45
00:00
02:00
02:55

Os Batanetes
Diário da Manhã
Você na Tv!
Jornal da Uma
Destinos Cruzados
A Tarde é Sua
Big Brother - A Revolução
- Última Hora
Big Brother - A Revolução
- Diário
Jornal das 8
Amar Demais
Big Brother - A Revolução
- Extra
Santa Bárbara
A Outra

Publicidade

7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 – ramal; solidão. 2 – remoinho de água; educa; tronco. 3 – conciso; terá. 4 – ma-cela-francesa; categoria. 5 – além; arco;
descortiçamento. 6 – atestara. 7 – catre; criada de quarto; mais.
8 – estime; colheita. 9 – comprida; refrear. 10 – sopro; adoentado;
hino. 11 – queima; usufruto.
VERTICAIS: 1 – que é duro como roca; ocultar. 2 – assalaria; paixão.
3 – disposição; amém. 4 – alimenta; calor. 5 – fundira; andas. 6 – aliás; mencionais; suceda. 7 – seita; outra vez. 8 – pélago; campina.
9 – superfície; âmagos. 10 – proveito; preferido. 11 – engana; abrigos.

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

2

9

labhilariolima@mail.telepac.pt

5

6

6

8

7

5

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

FARMÁCIAS
AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

Praça do Comércio, 47

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Avenida Barjona de Freitas, 147

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
ARCOZELO T. 253 826 911

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
FERREIRA T. 253 482 477

PONTE DA BARCA
POPULAR T. 258 452 118

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

Av. Abade Tagilde, 901

Rua António José Pereira 66

FAFE
FERNANDES CASTRO T. 253 599 273

ARCOS DE VALDEVEZ
FÁTIMA T. 258 514 104

PONTE DE LIMA
DONA TERESA T. 258 947 180

R. Gen. Humberto Delgado ,107

Praça Dom Manuel I, 75

R. do Sobral, 7

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CENTRAL T. 252 323 214

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

VIANA CASTELO
MODERNA T. 258 809 000

Praça Dona Maria II, 1406

R. da Corredoura, 50

R. do Aveiro, 203-205

GUIMARÃES
PARQUE T. 253 516 046

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

R. Nossa Sra. de Fátima, 57

BRAGA
LIMA T. 253 262 384
Rua dos Chãos, 166

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

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

VILA VERDE
MEDEIROS T. 253 311 123
Praça 5 de Outubro, 78

R. Dr. Carlos Saraiva 46

Praça da República, 92

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
CODEÇO SUCR T. 251565821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Urbanização Quinta das Andorinhas, Lj 9
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3
6

3
2
9

2

8
4

6

6

4

7

7

1
8

8

3

1
1

9

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 – opor; tirete. 2 - pepes; temem. 3 - emite; pua. 4 - ser; rampas 5 - ira-xim; ar.
6 - ta: aspar; fe. 7 - ir; amador. 8 - traido; ulo. 9 - ara; solar. 10 - ladas; amada. 11 - isolou; ares.
Verticais: 1 – oposito; ali. 2 - pe; era; tras. 3 - opera; irado. 4 - rem; xara; al. 5 - siris; isso. 6 - tampado. 7 - item; amola. 8 - re; para; ama. 9 - empar; durar. 10 - reu; fol; de. 11 - ema; perolas.
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Braga Super
novidade
BIA LOIRA
25 ANOS
Ola meus
amores
cheguei hoje.
Espero por você

GATINHA SEXY
E MEIGUINHA
Todos os dias.
969 080 576

964 131 762

910 259 744

910 403 606

Família coloca ‘morto’ em arca
congeladora e ele acorda
20 horas depois

Insólito

20 beiijinhos, oral ao
natural, 69, beijinhos
e sem pressas, meiguinha.
Das 08h00 às 19h00.

1 º Vez show lésbico real até
ao fim adoro língua na gruta.

913 639 564

As autoridades indianas resgataram um
homem de 74 anos de uma arca congeladora
onde tinha sido colocado pelo irmão, depois
da família presumir que ele tinha morrido.
Balasubramanian Kumar estava acamado e
visivelmente doente, quando a sua família,
notou que ele tinha parado de se mexer.
Assumindo que o homem tinha morrido, a

Becky
Hudson
O pequeno-almoço
é a refeição mais
importante do dia e
a modelo americana
fez questão de o
lembrar aos fãs.

Morena

PORNOS
AFRICANAS

Colombiana
Peludinha, peito XL.
Atendo sem pressas.
Oral guloso, 69 + acessórios.
Adoro minete.
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família encomendou uma arca congeladora
para que pudessem ficar com o corpo e
realizar as últimas cerimónias. Mas no dia
seguinte, quando um funcionário da
empresa da arca congeladora a foi buscar
novamente, notou que o “corpo” se estava a
mexer.
A família foi chamada e percebeu que o
homem de 74 anos ainda respirava, apesar
de ter passado cerca de 20 horas fechado.
A polícia abriu um inquérito à família por ter
declarado a morte sem consultar um médico.

JOGOS
Segunda 19/10/20

Sorteio 42/2020

45 085
2.º Prémio 17 154
3.º Prémio 07 943
1.º Prémio

Terça 13/10/20

Sorteio 82/2020

5 14 38 41 46
*1 *10
Quarta 14/10/20

Sorteio 83/2020

23 24 28 38 48
+7
Quinta 15/10/20

Sorteio 42/2020

00 601
161
3.º Prémio 61 176
4.º Prémio 38 544
Terminação 1
Série sorteada 3.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 60

Sexta 16/10/20

Sorteio 83/2020

15 33 38 40 50
*3 *6

Sorteio 42/2020

CKP 05348
Sábado 17/10/20

Sorteio 84/2020

3 5 14 35 38
+1

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: 5 de Copas, que
significa Derrota.
Amor: Com inteligência, conseguirá
dar a volta a uma desavença com o
seu par. Evite a derrota da sua
relação.
Saúde: Fortaleça o sistema
imunitário. Coma alho e cebola.
Dinheiro: Atenção aos gastos
exagerados. Chegou a hora de
amealhar.
Números da Sorte: 1, 8, 21, 29, 42,
45
Touro
Carta do Dia: O Mundo, que
significa Fertilidade.
Amor: Demonstre com intensidade
o que sente pela pessoa que tem ao
lado. Dê-lhe segurança.
Saúde: Arranje-se e saia para a rua.
É a melhor maneira de sentir-se em
plena forma.
Dinheiro: Período favorável a novos
negócios.
Números da Sorte: 9, 14, 16, 24,
28, 37
Gémeos
Carta do Dia: O Sol, que significa
Glória, Honra.
Amor: O seu companheiro pode
precisar de apoio. Dê-lhe o máximo
de atenção.
Saúde: Para libertar o stress, antes
de se deitar queime incenso de
lavanda.
Dinheiro: Poderá ser elogiada por
um chefe. Vai sentir-se honrada.
Números da Sorte: 9, 12, 15, 28,
39, 41
Caranguejo
Carta do Dia: 10 de Espadas, que
significa Dor, Depressão,
Escuridão.
Amor: Todas as pessoas têm
defeitos. Seja compreensiva e
aceite o seu par tal como ele é.
Saúde: Tendência para enxaquecas.
Dinheiro: Hoje pode sentir-se mais
negativa. Não deixe que isso afete o
seu trabalho. Na vida tudo passa.
Números da Sorte: 7, 16, 18, 25,
26, 42
Leão
Carta do Dia: 5 de Paus, que
significa Fracasso.
Amor: Evite prender demasiado o
seu par. Amar é dar liberdade.
Saúde: Para diminuir o colesterol e
melhorar a circulação coma
amêndoas.
Dinheiro: Possibilidade de
contratempos. Com cuidado,
superará todas as provas.
Números da Sorte: 4, 17, 21, 25,
33, 43
Virgem
Carta do Dia: 6 de Ouros, que
significa Generosidade.
Amor: Poderá passar bons
momentos na companhia de quem
mais ama.
Saúde: Melhore o humor comendo
requeijão e ovos.
Dinheiro: Um colega poderá
precisar da sua ajuda. Seja
generosa.
Números da Sorte: 2, 8, 13, 27, 38,
46

Balança
Carta do Dia: 2 de Paus, que
significa Perda de Oportunidades.
Amor: Diga o que sente. Se está
apaixonado, declare-se! Não perca
a oportunidade de ser feliz.
Saúde: Esteja alerta com a saúde.
Dinheiro: Possibilidade de haver
uma mudança financeira. Esteja
atenta e agarre as oportunidades.
Números da Sorte: 4, 17, 21, 30,
36, 46
Escorpião
Carta do Dia: O Louco, que significa
Excentricidade.
Amor: Diga à pessoa que tem ao
lado o quanto é importante para si.
Saúde: Pode andar mais nervosa.
Acalme-se, a vida é só dois dias!
Dinheiro: um projeto que mude o
rumo da sua vida. Caminhe ao
encontro do que mais deseja.
Números da Sorte: 1, 15, 19, 23,
37, 44
Sagitário
Carta do Dia: 2 de Copas, que
significa Amor.
Amor: No amor está em alta! Faça
uma declaração ao seu par.
Saúde: Se tem tendência para
sofrer de cãibras coma mais
amendoins e bananas.
Dinheiro: Provável promoção na
carreira.
Números da Sorte: 5, 18, 22, 29,
34, 47
Capricórnio
Carta do Dia: 9 de Ouros, que
significa Prudência.
Amor: Pode sentir-se mais
insegura. Diga o que lhe vai na
alma.
Saúde: Hoje pode estar mais tensa.
Se puder faça uma massagem.
Dinheiro: Seja prudente nos
comentários que faz aos colegas.
Não coloque a carreira em risco.
Números da Sorte: 1, 14, 17, 19,
21, 49
Aquário
Carta do Dia: 2 de Ouros, que
significa Dificuldade, Indolência.
Amor: Evite colocar o trabalho
acima de tudo e todos. Dê mais
atenção à família.
Saúde: Vigie a saúde. Alimente-se
bem e faça algum exercício.
Dinheiro: Período mais difícil.
Organize as tarefas.
Números da Sorte: 7, 13, 20, 24,
36, 48
Peixes
Carta do Dia: 3 de Espadas, que
significa Amizade, Equilíbrio.
Amor: Uma pessoa próxima pode
precisar de consolo. Seja generosa.
Saúde: Cuidado com o stress.
Mantenha o equilíbrio com a ajuda
do ioga.
Dinheiro: Hipótese de receber um
cargo de maior responsabilidade.
Números da Sorte: 7, 15, 23, 29,
37, 42
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Braga

Guimarães

Numa fábrica em Melgaço

Detido pela PSP com
MDMA e um petardo

Um morto e um ferido grave em explosão

A PSP deteve, no decorrer do último
fim-de-semana, em Braga, um
homem de 24 anos por tráfico de
estupefacientes.
A detenção ocorreu, na tarde de
sábado, na Rua Abade Loureira.No
decorrer da intervenção policial, foi
encontrado no interior da viatura do
suspeito MDMA suficiente 41 doses,
um pote de fumo; um petardo e a
quantia de 255 euros em
numerário, que lhe foram
apreendidas.
O detido foi notificado para
comparecer no Tribunal Judicial de
Vila Nova de Famalicão..

Suspeito de ameaçar vizinhos tinha armas
A GNR, através do Posto Territorial de Caldas das Taipas, apreendeu
ontem armas e munições proibidas a um suspeito de ameaçar os
vizinhos.
No âmbito de uma investigação por ameaças com recurso a arma de
fogo, em que o suspeito terá ameaçado de morte os vizinhos, em
Fevereiro deste ano, a GNR cumpriu ontem um mandado de busca
domiciliária que permitiu apreender uma pistola de calibre 6.35
mm; uma arma de pressão de ar de calibre 4,5 mm; uma catana; 14
munições de calibre 7.62 e duas munições de calibre 8 mm.
O suspeito já tinha sido constituído arguido durante a fase de
inquérito e os factos foram remetidos para o Tribunal de Guimarães.

Esposende

GNR recuperou material furtado
Um homem de 22 anos morreu e uma mulher de 29 anos ficou em estado grave, ontem, na
sequência de uma explosão numa fábrica, em Melgaço.
A explosão ocorreu numa fábrica de tubos de borracha para a indústria automóvel localizada na zona industrial de Penso e o alerta foi dado por volta das 15 horas de ontem.
Ontem, ainda eram desconhecidas as causas da explosão que causou as duas vítimas e obrigou a mobilizar duas ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV), uma estacionada em
Melgaço e outra em Valença, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo e uma unidade móvel de intervenção em psicologia de emergência, além dos meios dos Bombeiros Voluntários de Melgaço.
O homem de 22 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Fonte do INEM explicou que a mulher, que "não corre risco de vida, foi transportada ao hospital de São João, no Porto".
De acordo com o CDOS de Viana do Castelo, a explosão foi comunicada à Autoridade para as
Condições de Trabalho (ACT).
Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Melgaço, Manoel Batista, disse que a
Aflex Portugal-Indústria de Borrachas, instalada na zona industrial de Penso emprega cerca
de 100 trabalhadores.

Braga e Guimarães

Seis condutores
detidos por álcool
Seis ccidadãos foram detidos pela
PSP por condução sob efeito de
álcool, no decorrer de acções de
fiscalização realizadas no fim-desemana em Braga e Guimarães.
Em Braga, foram detidos cinco
condutores, sendo que um deles foi
interveniente num acidente de
viação. Em Guimarães, a PSP deteve
uma jovem de 21 anos por conduzir
com uma taxa de álcool no sangue
(TAS) de 1,37 g/l.

Braga

“Inventaram” filhos para
receber prestações sociais
O Ministério Público (MP) de Braga acusou
um casal de burla tributária e falsidade
informática, por alegadamente ter forjado
declarações médicas e certidões de
assento de nascimento para receber
prestações sociais de quatro filhos “que

nunca existiram”.
Em nota ontem publicada na sua página,
a Procuradoria-Geral Distrital do Porto
refere que os arguidos, “à conta daqueles
estratagemas”, receberam indevidamente
da Segurança Social 37.658 euros.
De acordo com a acusação, os arguidos,
casados entre si, lograram, de 2011 a
2019, obter da Segurança Social diversas
prestações atribuídas por parentalidade,

A GNR, pela mão do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de
Barcelos, recuperou, em Esposende, diverso material furtado e
identificou e constituiu arguido um suspeito de 27 anos.
No âmbito de uma investigação, os militares da Guarda apuraram
que o suspeito realizou três furtos em interior de veículos, quando
se encontravam em parques de estacionamento de restaurantes e
cafés nas zonas de Esposende e Viana do Castelo. A GNR apreendeu
dois computadores portáteis no valor de 3 500 euros.
Publicidade

“relativas a quatro filhos que nunca
existiram”. Para o efeito, os arguidos
forjaram declarações médicas e certidões
de assento de nascimento, que
apresentaram nos serviços da Segurança
Social. Com base naqueles falsos
elementos, acabaram por ser atribuídas as
prestações. Os arguidos vão responder por
quatro crimes de burla tributária e dois
crimes de falsidade informática.
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