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METRO BUS VAI LIGAR BRAGA E GUIMARÃES

Nova linha ferroviária com
paragem na capital do Minho
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BragaNoivos renova votos
em tempos de pademia
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FAMALICÃO TRABALHA EM VÁRIAS ÁREAS

Polícia Municipal reforçada
e selada ligação a Fort Collins
Págs. 10 e 11

Guerreiros imitaram heróis
de 1966 e venceram gregos
Em dia de aniversário Galeno
marcou e assistiu Paulinho
Regresso muito saudado
dos adeptos ao Estádio
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Destaque

COVID-19

Hospital está a dar
“absoluta resposta”
aos casos Covid-19

109,541

MORTES
2,245 (+16)

Casos Confirmados

RECUPERADOS

PORTUGAL

64,531 (+1,293)

CASOS ACTIVOS

+ 3,270 NOVOS CASOS

42,765 (+1,961)

APESAR do aumento de doentes, o Hospital de Braga já activou o Plano de
Contingência para Covid-19 e garante capacidade de resposta à comunidade.

Portugal
Norte regista mais
de metade das novas
infecções

44875
NORTE

HOSPITAL

Mais de metade dos novos casos
de covid-19 contabilizados ontem situam-se na região Norte
ao registar quase duas mil das
3.270 infecções das últimas 24
horas, indica o boletim epidemiológico DGS.
Segundo a DGS, quase 60% dos
novos casos que surgiram nas últimas 24 horas ocorreram na região Norte, ao registar hoje mais
1.954 infeções de covid-19, num
total de 44.875 e 987 mortos
desde o início da pandemia.

| Marta Amaral Caldeira |

O Hospital de Braga aumentou a
sua capacidade de resposta à Covid-19 e tem actualmente 33 camas reservadas em enfermaria.
Mas caso a situação pandémica
evolua, a unidade hospitalar bracarense tem já capacidade instalada para facultar internamento a
mais de centena e meia de pacientes. Há 24 utentes internados
com Covid-19, cinco dos quais
nos intensivos.
Apesar do aumento de doentes
internados com Covid-19, o
Hospital de Braga indica que a
capacidade instalada no internamento está em “níveis normais”,
referindo que “ainda não houve
necessidade de expandir a capacidade instalada, estando a darse absoluta resposta aos casos
identificados”. Acrescente-se
que a unidade hospitalar bracarense está a “cooperar” com outros hospitais próximos, recebendo os seus doentes Covid-19.
João Oliveira, presidente do
Conselho de Administração do
Hospital de Braga, garante que
“o Plano de Contingência à Covid-19 vai sendo reajustado consoante as necessidades e a evolução da pandemia”. “Este Plano
de Contingência da Covid-19 do
Hospital de Braga foi pensado
tendo em conta a situação epidemiológica que se vive actualmente, numa época que se adivinha muito exigente e para a qual
o hospital tem que estar preparado”.
O Plano de Contingência para
a Covid-19 do Hospital de Braga
para este Outono/Inverno está
activo e, tal como havia sido
anunciado, foi reforçado nas últimas semanas, com o aumento
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Hospital de Braga garante capacidade de resposta aos doentes com Covid-19

da capacidade do Serviço de Urgência, de testagem e de internamento para a resposta específica
à Covid-19.
São várias as alterações realizadas dentro do hospital com
vista ao reforço da capacidade
de resposta à pandemia provocada pelo novo coronavírus, que
além da “revisão da estratégia
delineada durante a primeira vaga pandémica”, compreendeu
também toda a “reorganização
interna”, com áreas e circuitos
bem definidos e reforço das medidas de protecção e segurança.
O reforço aumentou ainda o
número de camas na Unidade de
Cuidados Intensivos, estando
actualmente reservadas oito camas (cinco das quais ocupadas),
podendo, no entanto, ultrapassar
as 40 camas em termos de capacidade. Registou-se, ainda, um
forço de profissionais nas equipas dedicadas ao tratamento de
doentes com Covid-19.

lll
O Plano de Contingência
para a Covid-19 do Hospital
de Braga para este
Outono/Inverno já está
activo e, tal como havia sido
anunciado, foi reforçado nas
últimas semanas,
aumentando a capacidade
do Serviço de Urgência, de
testagem e internamento
para a Covid-19.
O Plano de Contingência da
Covid-19 para este Outono/Inverno está a ser colocado em
prática simultaneamente com o
habitual Plano de Contingência
de saúde sazonal nesta época do
ano. O Hospital de Braga pede à
comunidade para que “evite visitas desnecessárias” e “cumpra
as medidas de higiene e segurança”.

41,836,175

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 352,440 NOVOS CASOS

31,064,192

CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
RÚSSIA
ESPANHA

8,614,915
7,756,206
5,303,520
1,463,306
1,090,521

1,140,105

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

227,762 2,772,660
117,277
697,691
155,500
391,531
25,242
330,076
34,521
N/A

15,678
8,944
8,318
2,300
1,966

Mundo
Espanha bate recorde diário com 20.986 infectados
Espanha registou ontem 20.986 novos casos de covid-19 elevando para
1.026.281, o total de infectados no país, segundo números divulgados pelo
Ministério da Saúde espanhol. As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 155 mortes atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 34.521. A região de Madrid, a mais atingida desde o início da pandemia,
tem agora mais 3.632 casos de contágio e um total de 290.159.
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Braga

Nova linha ferroviária liga Porto e Vigo
com paragem em Braga

PLANO Nacional de Investimentos 20-30 contempla a construção de uma nova linha ferroviária a ligar Porto – Valença – Vigo,
um investimento de 900 milhões de euros. Ligação será feita de forma faseada, dando prioridade ao troço entre Braga e Valença.
MOBILIDADE

+ mais

| Marlene Cerqueira |

“É uma excelente notícia e que
vem responder a uma série de
reivindicações que têm sido feitas ao longo dos últimos anos
quer por mim, pelo Município
de Braga, pelo Eixo Atlântico e
por outras entidades. Faz todo o
sentido Braga ser colocada no
eixo ferroviário que liga Porto e
Vigo”.
É desta forma que Ricardo Rio,
presidente da Câmara Municipal
de Braga, reage a notícia de que
o Governo vai avançar com uma
nova ligação ferroviária de alta
velocidade entre Porto e Vigo,
com passagem e paragem em
Braga.
O autarca recorda que Braga
vive há muito “uma situação atípica” por ser uma cidade de
grande dimensão, mas que conta
com uma estação terminal. “Há
muito que Braga reivindicava
um bypass na linha do Minho
com a ligação ferroviária para
Norte”, recorda o autarca.
Rio, que também é presidente
do Eixo Atlântico, lembra que
também há muito tempo se reivindicava a modernização efectiva da ferrovia na linha Porto Vigo, que hoje leva 2.20 horas a
ser percorrida pelo Celta. “Não
sendo por isso uma linha competitiva , regista uma procura considerável. Se for melhorada mui-

Braga e Guimarães vão
estar ligadas por um
metro bus, isto é um
autocarro rápido que
circula numa via própria
à semelhança do metro.
O próximo Orçamento
de Estado, que define
o plano até 2030,
contempla 200 milhões
de euros para financiar
uma estrutura, que terá
um total de 25
quilómetros e vai ligar
as duas cidades.
DR

Ricardo Rio considera que o anúncio de uma nova linha ferroviária a ligar Porto-Vigo com paragem em Braga “é uma excelnte notícia”

to mais gente a poderá utilizar”,
nota.
Esta linha férrea que agora se
anuncia, com paragem em Braga, pode apoiar muito o desenvolvimento do concelho”, acrescenta o presidente da Câmara.
O que está previsto é “a criação
de uma nova linha ferroviária
para a alta velocidade, construída de raiz, que terá uma nova estação em Braga”, explica o Ricardo Rio, realçando que “outra
boa notícia” é de que o troço que

liga Braga a Vigo deverá ser o
primeiro a avançar.
A próxima etapa do projecto,
do ponto de vista técnico, será
estudar e decidir qual a melhor
solução para o traçado e o local
onde vai ser construída a nova
estação. Prevendo-se a manutenção da actual.
O Plano Nacional de Investimentos (PNI) ontem tornado público contempla 16 projectos
ferroviários, um dos quais é precisamente a primeira fase desta

nova linha Porto -Valença -Vigo,
um investimento estimado de
900 milhões de euros.
Esta nova linha “permitirá segregar tráfegos rápidos e lentos,
reduzir os tempos de viagem e
aumentar a capacidade para passageiros e mercadorias”.
O documento confirma que esta ligação será feita de “forma
faseada, dando prioridade ao troço entre Braga e Valença”.
O PNI explica ainda que para a
concretização do projecto “será

criada uma “nova linha de via
dupla de alta velocidade para
passageiros entre Porto Campanhã e Vigo viabilizará um tempo
de percurso próximo de uma hora”.
O PNI prevê para os próximos
dez anos mais de 48 mil milhões
de euros em investimentos, dos
quais 25% serão canalizados para a ferrovia. São contemplados
16 projectos ferroviários, que
passam pela criação de novas linhas de metro e comboio, modernização de muitas das já existentes e ainda pela compra de
mais material circulante.
Publicidade
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Agere testa reutilização de águas
residuais na agricultura e indústria
ESGOTOS domésticos podem ser tratados e reaproveitados para regas e processos industriais. Um
sistema com esse propósito está a ser avaliado para possível implementação em pequenas ETAR.

§breves
Sábado
Noiserv apresenta
novos originais
no Theatro Circo

DR

Noiserv

DR

ETAR de Palmeira foi escolhida para testagem do sistema ‘Bluecon’

AMBIENTE
| José Paulo Silva |

A Agere - Empresa de Águas,
Efluentes e Resíduos de Braga
está a testar a viabilidade económica de um sistema modular de
tratamento e reaproveitamento
de águas residuais para regas e
fins industriais. Uma tecnologia
que permite a reutilização eficiente e sustentável de esgotos
está a ser testada na Estação de
Tratamento de Águas Residuais
(ETAR) de Palmeira por uma
empresa privada, parceira da
Agere.
A avaliação do sistema ‘Bluecon’ constitui uma das fases de
um projecto financiado pelo programa comunitário Life, dedicado ao ambiente e à acção climática, que visa a implementação
de um tecnologia de limpeza e
reaproveitamento de águas residuais a baixo custo, adequado
para ETAR de pequena dimensão.
Para além da grande ETAR de
Frossos, no limite da sua capacidade, a Agere gere 14 outras estações de tratamento de águas
residuais de pequena dimensão,
nas quais o sistema ‘Bluecon’

poderá ser utilizado.
Rui Morais, administrador da
empresa de águas, efluentes e resíduos, considera que “o grande
desafio” que se coloca neste momento à implementação de uma
tecnologia que visa contribuir,
no âmbito da economia circular,
para um melhor ambiente, é garantir a sua sustentabilidade económica.
O sistema ‘Bluecon’ em de-

monstração em Palmeira durante
três dias “só será objecto de
compra” por parte da Agere se
nas áreas próximas das pequenas
ETAR espalhadas pelo concelho
“houver destinatários” para a
utilização da água de esgotos
tratada.
O reaproveitamento de águas
residuais poderá ser feito em
processos industriais ou em regas de campos agrícolas e recin-

DR

O esgoto tratado pode ser económico e ambientalmente vantajoso

tos desportivos, exemplica o administrador da Agere.
“Terá de haver um racional
económico que permita alcançar
um custo competitivo dessa
água sem onerar os restantes
consumidores”, entende Rui
Morais.
Numa fase inicial, não é sustentável economicamente a criação de redes de grande dimensão
para o fornecimento dessa água
para consumo não humano, pelo
que o propósito é encontrar, mas
imediações das pequenas ETAR,
empresas e produtores agrícolas
interessados no reaproveitamento de águas residuais
Os promotores do Bluecon garantem um sistema de limpeza
de águas residuais de baixo custo, 100% físico e que assegura a
qualidade da água para os fins
atrás enunciados. Apresentam
um sistema neutro em termos
energéticos, de fácil operação e
que produz 30% menos lodo que
os sistemas de tratamento biológico usados covencionalmente.
O sistema é considerado adequado para o reaproveitamento de
esgotos de núcleos habitacionais
entre as 2 000 e as 10 000 pessoas.

O músico Noiserv sobe ao palco
da sala principal do Theatro Circo,
no sábado, 24 de Outubro, para
apresentar o seu mais recente
trabalho de originais – ‘Uma Palavra Começada Por N’.
Noiserv, multi-instrumentista a
quem já chamaram ‘o homemorquestra’ ou ‘banda de um homem só’, conta no seu currículo
com o bem sucedido disco de estreia ‘One Hundred miles from
thoughtlessness’ [2008], o EP ‘A
day in the day of the days’
[2010], o galardoado ‘Almost Visible Orchestra’, que foi distiguido como melhor disco de 2013
pela Sociedade Portuguesa de
Autores e, em 2016. o longa-duração ‘00:00:00:00’, descrito pelo
músico lisboeta como “a banda
sonora para um filme que ainda
não existe, mas que talvez um
dia venha a existir”.
Noiserv regressa em 2020 às edições discográficas com um trabalho escrito inteiramente em português. ‘Uma Palavra Começada
Por N’ assume um tom mais confessional que os registos anteriores e aproxima-se ainda mais do
ouvinte através da sonoridade
que sempre o caracterizou aliada
à sua língua materna.
Últimos bilhetes para o espectáculo, a 10€ (5€ c/ Cartão Quadrilátero), estão apenas disponíveis
na bilheteira do Theatro Circo.

Sameiro
Prémio de fotografia’
‘Uma alma mariana’

A Confraria de Nossa Senhora do
Sameiro promoveu a segunda
edição do concurso de fotografia
‘Uma Alma Mariana, ou…
as Vibrações de um Povo’.
A entrega dos prémios aos vencedores realiza-se no Posto de
Turismo do Sameiro, no próximo
domingo, pelas 14h45.
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§novidades
BragaNoivos
Animação de
casamento dá festival
Na 17.ª edição da BragaNoivos,
os stands não têm animação ao
vivo, como é habitual, mas a organização avança com o Wedding Music Festival, o primeiro
festival dedicado à animação de
casamento.
As empresas de animação sobem
ao palco, a partir do meio-dia de
domingo, e os visitantes assistem
ao festival.

“Meet and chat”
Noivos ganham
espaço personalizado

DR

A 17.º edição da BragaNoivos foi ontem apresentada no Altice Forum Braga onde se realiza

BragaNoivos renova os votos
mesmo em ano de pandemia

O “meet and chat” é uma das novidades da 17.ª BragaNoivos e
pretende proporcionar um espaço mais exclusivo para reuniões
personalizadas entre noivos e expositores.
Ao todo são quatro pontos de
reunião e as reuniões estão previamente agendadas.
A partir de Novembro, a organização proporciona um “tour virtual” através do BragaNoivas 360
que vai permitir percorrer os vários stands do evento.

INDÚSTRIA DO CASAMENTO exibe-se a partir de hoje e até domingo no Altice Forum Braga para mostrar
que é possível trabalhar (e casar) em tempos de pandemia. Evento tem plano de contingência específico.

Nesta edição
Sorteadas uma lua
de mel e alianças

BRAGANOIVOS

Quem visita a edição deste ano
da BragaNoivos pode habilitar-se
a uma lua-de mel, oferta da revista “I love brides”, um dos patrocinadores do evento.
Será um sorteio digital, a realizar
no domingo, através o QR Code
atribuído a cada visitante.
Será também conhecido o vencedor do par de alianças sorteado
por um dos expositores que está
no evento desde a primeira edição.

| Teresa Marques Costa |

A 17.ª edição da BragaNoivos
abre hoje as portas no Altice Forum Braga disposta a casar a
oferta da indústria do casamento
com os sonhos dos noivos e a
não deixar entrar o convidado
indesejado que deixou o mundo
em pandemia.
Para os três dias da BragaNoivos, foi preparado um plano de
contingência, em articulação
com a autoridade de saúde, que
ditou algumas alterações ao figurino, mas que não tira brilho
ao certame que, há 17 edições,
se afirma como a “montra” da
indústria do casamento em Portugal pela mão da BestEvents.
A pandemia reduziu o número
de expositores dos cerca de 150
de outras edições para 110, mas
“conseguimos manter a diversidade e a qualidade” garante o organizador, Jorge Ferreira, avançando que todos os sectores de
actividade estão representados.
O objectivo é garantir que
quem visita o certame encontra
todos os serviços para um casa-

mento.
“Este ano, mais que nunca o
sector quer mostrar toda a sua
resiliência, a sua força e a sua vitalidade, revelando que as marcas não foram apagadas pela
pandemia e que é possível trabahar adaptando-se à nova realidade” afirma Jorge Ferreira.
A pandemia não impediu a organização de preparar algumas
novidades que incluem o sorteio
de uma lua de mel e o Wedding
Music Festival, o primeiro festival dedicado à animação de casamento que vai decorrer na passerele da BragaNoivos, a partir
do meio-dia de domingo.
No nível máximo está a segurança. “Queremos evitar a todo o
custo qualquer risco de contágio
de Covid -19” assume o administrador-executivo da Agência
para a Dinamização Económica
de Braga - InvestBraga, que ontem, na apresentação da BragaNoivos, deu conta das medidas
de segurança e das duas reuniões
mantidas com a autoridade de
saúde para que o plano de contingência seja “100 por cento seguro”, justificando a realização

+ mais
Num momento difícil para
as empresas do sector do
casamento, com uma
estimativa de 80 por cento
das bodas adiadas, este
ano, devido à pandemia, a
BragaNoivos ganha ainda
mais relevância, admite o
organizador Jorge Ferreira.
Houve medidas e
incentivos para a
participação dos
expositores com a
organização a destacar o
apoio do Altice Forum
Braga e do Município de
Braga.
do evento num momento em que
se agudiza o nível de contágio
pelo novo coronavírus em Portugal e, na região norte, em particular.
As “regras apertadas”, como
garante Carlos Silva, começam

logo à entrada para o parque de
estacionamento do Altice Forum
Braga onde já será exigido aos
visitantes o uso de máscara de
protecção.
Tapete de desinfecção; desinfectante em vários pontos do recinto; percursos devidamente sinalizados, entrada e saída
desencontradas; alargamento do
horário no domingo e distanciamento durante os desfiles e inexistência de qualquer área de alimentação são algumas das
medidas de segurança contra a
Covid-19.
Todos os expositores e organização usarão uma máscara de
modelo FFP2 e todos os stands
terão um QR Code para que os
visitantes consigam descarregar
a informação, evitando ao maximo entregar material.
“Queremos estar associados
aos eventos, mas a questão da
segurança foi e é uma parte fundamental” garante o administrador da InvestBraga.
Ainda em nome da segurança,
a lotação do recinto da feira está
restringida a um máximo de 300
pessoas em simultâneo.

Três dias de certame
Não se guarde
para o último dia
O dia que suscita mais preocupações, porque costuma ser de enchente, é o domingo. Por isso, a
organização alargou o horário e
abre portas às 11 horas até às 20
horas. Mesmo assim, pede aos
visitantes para aproveitarem, se
puderem, a sexta-feira e sábado.
Os bilhetes para o certame custam 5 euros e estão à venda online e na bilheteira que abre 30
minutos antes, podendo ser
comprados até ao último dia.
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Publico já pode
votar on-line nos
Jovens Criadores

PÚBLICO está desafiado a votar para, juntamente
com a apreciação do júri, encontrar os vencedores
do IV Concurso de Jovens Criadores.
JOVENS CRIADORES
| Marlene Cerqueira |

Dez jovens criadores bracarenses estão na final do Concurso
Jovens Criadores. Os vencedores vão ser escolhidos com a ajuda do público que é desafiado a
participar na votação que está a
decorrer on-line. As votações já
estão abertas e decorrem até ao
dia 8 de Novembro.
Este concurso, que vai na sua
quarta edição, é organizado pelo
Município de Braga com o objectivo de “incentivar o espírito
criativo e inovador dos jovens
talentos na área da moda, nomeadamente no vestuário”.
‘Bracara Augusta’ é o tema deste
ano.
Os dez finalistas já tiveram
oportunidade para apresentar as
suas propostas, num desfile que
decorreu à porta fechada devido
à pandemia da Covid-19.
Agora, através da plataforma

digital, disponível através do
link https://bit.ly/3ocXeYp, é
possível assistir aos vídeos com
as propostas de cada um dos dez
jovens criadores e, no final, votar no favorito.
À votação do público será somada a votação do júri do concurso que teve em consideração
o enquadramento do tema dos
trabalhos apresentados face aos
objectivos do concurso, a originalidade e criatividade e, ainda,
a estética e qualidade técnica
dos coordenados apresentados.
O júri foi constituído por Sameiro Araújo, vice-presidente da
Câmara de Braga, Elsa Barreto,
estilista e madrinha do evento, o
estilista Pedro Neto e o empresário Manuel Serrão.
O vencedor recebe um prémio
de 1500 euros. O segundo classificado recebe um prémio de
1000 euros, enquanto ao terceiro
é atribuído um prémio de 500
euros.

§Mercado Municipal
Para 13 lugares vagos

Hasta Pública é a 30 de Novembro
Está marcada para 30 de Novembro, às 16 horas, no gnration, a hasta pública para a concessão de licença de ocupação dos lugares e locais de venda disponíveis no Mercado Municipal, após a atribuição de espaços aos
comerciantes históricos que já marcavam presença no equipamento.
O Mercado contará, nesta fase, com 13 novos espaços disponíveis para comerciantes do sector alimentar, abrindo também a possibilidade de entrada de produtos que reflictam novas tendências alimentares. Estão disponíveis cinco bancas para venda de flores e hortofrutícolas, dois talhos e
seis lojas interiores.
O prazo de entrega de propostas é de 11 a 25 de Novembro e os interessados deverão entregar as propostas pessoalmente no Balcão Único da Câmara, localizado no edifício do Pópulo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção. Durante a hasta pública de 30 de
Novembro serão abertos os envelopes com as propostas recebidas e a licitação dos lugares começará com o valor da proposta mais elevada previamente apresentada em carta fechada, com lanços mínimos de 50 euros.
Os espaços serão atribuídos por um período de cinco anos, renovável por
iguais períodos sob requerimento. O regulamento está disponível para
consulta na Câmara, no Mercado Municipal e no site do Município.

DR

Os dez finalistas já apresentaram as suas propostas num desfile fechado ao público devido à pandemia
Publicidade
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Coração do hall de entrada é o cartão de visita do restaurante Oubelá

O nome do restaurante faz referência a uma expressão nortenha (ouve lá) e surgiu numa
conversa entre amigos. Aberto há cerca de ano e dois meses, o restaurante Oubelá
tornou-se muito procurado pela Francesinha, pelas pizzas e pelas saladas.

Oubelá: ambiente jovem para saborear
a cozinha portuguesa com inovação
ACB
“Procuramos ter um serviço rápido e temos o foco máximo no bem-estar do cliente”. Quem o diz é Luís Fernandes, um dos proprietários do restaurante ‘Oubelá’, que
participa pela primeira vez nas Sugestões do Chef.
A aposta para o menu é composto por salada ou pizza,
ou Francesinha, Nutella com morangos e gelado e um
copo de sangria. “A Francesinha é o ex-libris da casa,
feita em forno a lenha. As saladas são muito procuradas
e temos uma lista muito diversificada de pizzas, distintas
e que fogem ao comercial. Procuramos pizzas diferentes
como a Pizza Transmontana, que leva alheira e grelos.
Temos a Pizza de Figo, que cria um contraste engraçado.
Procuramos inovar usando produtos da região”, destacou
Luís Fernandes, um dos proprietários do restaurante ‘Oubelá’.
Publicidade

A sobremesa resultou de uma improvisação. “Tinhamos
a pizza de Nutella e um dia acabaram as massas de pizza
e tivemos que improvisar uma sobremesa e essa é agora
a mais procurada pelos clientes”, lembrou Luís Soares.
A carta da casa é composta por oito pizzas, quatro saladas e um menu ‘full form’ (Francesinha, Cachorro e
Hambúrguer Especial). “Além disso, há sempre a possibilidade de servir um Prego no Prato, mas não passa muito disso. Temos o menu curto, mas apostamos mais na
qualidade do que na quantidade”, realçou Luís Fernandes.
De portas abertas há pouco mais de um ano, o restaurante viu~se confrontado com a pandemia, tendo que
apostar essencialmente no ‘take away’(comida para fora). “Inicialmente tivemos dois meses a trabalhar no serviço de ‘take away’, a fazer entregas nas casas dos clientes. Foi giro, mas tentamos levar o nosso trabalho e o

nosso amor à casa do cliente”, apontou Luís Fernandes.
“O produto é bom e os clientes são tratados com amor e
com carinho, como se estivessem em casa”, disse Luís
Fernandes.
As Sugestões do Chef, organizadas pela Associação
Comercial de Braga, decorrem até ao dia 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). Os
clientes habilitam-se, assim, 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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Município melhora
duas unidades de saúde
APROVADAS as candidaturas do Município de Barcelos para requalificar as
extensões de saúde de Fragoso e de Sequeade.
BARCELOS
| Redacção |

O Município de Barcelos vai requalificar as instalações das unidades de saúde de Fragoso e de
Sequeade com co-financiamento
de verbas comunitárias.
A autarquia anunciou ontem
que foram aprovadas as candidaturas relativos aos dois projectos
que representam um investimento global superior a 682 mil euros com uma taxa de financiamento de 85 por cento do
Programa Operacional Norte
2020.
A responsabilidade dos investi-

mentos na área dos cuidados de
saúde primários compete ao Ministério da Saúde, mas o Município de Barcelos assumiu a concretização destas obras estabelecendo protocolos com a
Administração Regional de Saúde do Norte.
Na Extensão de Fragoso, que
conta com cerca de 3700 utentes
inscritos, o valor do investimento é de 462.538,48 euros e visa
requalificar o edifício de uma
antiga escola primária para a
instalação desta unidade de saúde e aquisição e instalação de
equipamentos.
As actuais instalações da Ex-

tensão de Saúde de Sequeade serão alvo de um investimento
global de 220.957,60 euros que
prevê a melhoria das condições
físicas e o equipamento desta
unidade, garantindo as condições adequadas para o funcionamento dos cuidados de saúde.
A unidade de saúde vai passar
a funcionar no rés do chão do
edifício da Junta de Freguesia,
mediante um contrato programa
aprovado com a autarquia.
O município avança que estão
a decorrer os procedimentos de
contratação pública para a realização das obras nas duas unidades de saúde.

Barcelos

Conferência em ilustração e animação
em formato online no IPCA
Realiza-se, hoje e amanhã, mais uma edição da Conferência Internacional em Ilustração e Animação (CONFIA), uma iniciativa da Escola Superior
de Design do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), este ano,
em formato online.
Trata-se da oitava edição da conferência que já passou por Porto, Braga,
Barcelos, Guimarães, Esposende e Viana do Castelo.
A CONFIA é, todos os anos, um momento aguardado na discussão contemporânea sobre as áreas do desenho e dos audiovisuais no geral e da
ilustração e animação em particular, enquadrando-se nas linhas temáticas do Mestrado em Ilustração e Animação do IPCA.

Vila Verde

Bienal promove debate sobre
a fusão entre as TIC e as Artes
Com o apoio do Município de Vila Verde e da Bienal Internacional de Arte
Jovem, a Porto Design Factory- PGH está a criar um espaço privilegiado
de construção de redes de colaboração, matchmaking entre as artes e as
PME e de mostra de iniciativas inovadoras. Através de uma conferência
que decorrerá hoje em live streaming, a ICT Meets the ARTS vai explorar
as múltiplas facetas do contributo da fusão entre as TIC e as Artes para a
competitividade e inovação das PME (Pequenas médias empresas). A
conferência conta com Luís Coquenão, director artístico da Bienal.
Publicidade

Investimento do município

Concluída mais uma melhoria
da rede viária em Serzedelo

DR

Rua da Portela foi alvo de uma intervenção orçada em cerca de 94 mil euros

PÓVOA DE LANHOSO
| Redacção |

A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso anunciou a conclusão da obra de requalificação da Rua da Portela, na freguesia de Serzedelo, com uma extensão de
880 metros.
Segundo o presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Avelino Silva, “apesar dos recursos que o combate à
pandemia está a consumir, o desenvolvi-

mento do concelho não pode parar e está
a ser cumprido o planeamento definido
para este ano, visando que as populações
tenham cada vez mais qualidade de vida”.
A Rua da Portela faz a ligação da Rua da
Europa à Rua da Fonte Grande e estes
melhoramentos representam um investimento próximo dos 94 mil euros.
A melhoria da rede viária de Serzedelo
tem sido uma aposta, com outras intervenções na Rua da Corredoura e na Rua
da Ponte, revela a autarquia.
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Famalicão

Câmara reforça Polícia Municipal
e censura desinvestimento na PSP e GNR
DEZ novos agentes vão reforçar corpo da Polícia Municipal de Vila Nova de Famalição: Presidente da Câmara reivindica que o
Governo faça o mesmo na GNR e PSP.

lll
Vamos ter cada vez menos
agentes da PSP e da GNR a
patrulhar o nosso concelho.
Não convivemos com as
forças de segurança na rua.

FAMALICÃO
| José Paulo Silva |

Em vez dos cinco inicialmente
previstos, a Câmara Municipal
de Famalicão vai contratar dez
novos polícias municipais. A necessidade de reforçar, de imediato, o corpo da Polícia Municipal
(PM) foi ontem justificada pelo
presidente da edilidade, Paulo
Cunha, com assunção de novas
responsabilidades por parte do
corpo de segurança municipal,
mas também pelo desinvestimento nos quadros de pessoal da
PSP e GNR por parte do Governo.
“Estou muitíssimo preocupado. Pressinto um desinvestimento nacional no que às forças de
segurança fiz respeito”, declarou
Paulo Cunha, no final da reunião
da vereação famalicense, na qual
foi aprovada autorização para o
aumento de lugares a ocupar no
âmbito do concurso lançado em
Abril deste ano para o recrutamento de agentes municipais de
2.ª classe.
Reportando uma reunião re-

Paulo Cunha
Presidente da Câmara Municipal

DR

Polícia Municipal de Famalicão contará em breve com uma dezenas de novos elementos

cente com o secretário de Estado
da Administração Interna, o presidente da Câmara Municipal de
Famalicão disse ter ficado “muito preocupado” por constatar
que não está previsto, no prazo
de pelo menos um ano, qualquer

reforço dos efectivos da PSP e
da GNR.
“Vamos ter cada vez menos
agentes da PSP e da GNR a patrulhar o nosso concelho”, assumiu Paulo Cunha, ressalvando
que o reforço da PM não substi-

tui a falta daquelas forças policiais, mas é a medida que “está
ao alcance” do Município “para
criar uma maior sensação de segurança” na população do concelho, nomeadamente junto a escolas e outras instituições.

Já em Janeiro de 2019, o presidente da Câmara de Famalicão,
Paulo Cunha, reagindo a uma
vaga de assaltos na cidade, manifestava-se preocupado com o
“clima de insegurança”, lamentando “a descontinuação do investimento estatal na segurança
dos portugueses”.
A partir de Janeiro de 2021, a
PM, passará a assumir novas
funções de fiscalização do estacionamento público.
Os agentes municipais têm tido, nos últimos tempos, tarefas
acrescidas no que respeita à fiscalização das normas governamentais relativas ao controlo da
pandemia covid-19.

Investimento de 1,9 milhões de euros

DR

Novo equipamento desportivo ficará localizado na zona norte da cidade de Famalicão
Publicidade

Centro de Atletismo pronto
no Verão do próximo ano
DESPORTO
| José Paulo Silva |

A Câmara Municipal de Famalicão vai investir cerca de 1,9 milhões de euros num Centro de
Atletismo, equipamento que deverá ficar concluído no Verão de
2021. Ontem, em reunião do
executivo, foi aprovada a contratação da empreitada, que tem um
prazo de execução de sete meses.
O Centro de Atletismo, a construir na zona norte da cidade, é
justificado pelo número de atle-

tas do concelho, federados e
amadores, que praticam a modalidade.
O executivo municipal entende
que é necessário um espaço apenas dedicado ao atletismo, dotado de pista de corrida e de um
relvadodedicado à prática de
disciplinas técnicas como lançamentos de dardo e peso, salto à
vara e comprimento, entre outras.
O presidente da Câmara, Paulo
Cunha, espera que o concurso
público para a execução da empreitada esteja concluído até Ja-

neiro de 2021.
O edil reconheceu a “enorme
complexidade técnica” do projecto do Centro de Atletismo,
adiantando que não foram problemas financeiros que atrasaram a sua concretização. Em
2016, com um orçamento de 1,5
ME, a construção do então designado Centro Desportivo de
Famalicão estava programada
em duas fases, respeitando a segunda a uma bancada e um centro BTT, sendo que este último
equipamento já não consta do
projecto actual.
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Famalicão

Famalicão “cruza fronteiras” para
encontrar soluções nos desafios futuros

MUNICÍPIO formalizou ontem um memorando de entendimento com a cidade norte-americana de Fort Collins, aprofundando
uma parceria que desenvolvem desde 2018 e que abrange os domínios da mobilidade, participação social e economia circular.
FAMALICÃO
| Paula Maia |

Os Municípios de Vila Nova de
Famalicão e da cidade norteamericada de Fort Collins assinaram ontem um memorando de
entendimento que ‘sela’ não só
um trabalho de proximidade desenvolvido nos últimos dois
anos, como define estratégias
comuns para o futuro.
A assinatura deste memorando
decorreu no âmbito da International Week 2020, que termina
este sábado, numa sessão online
que contou também outros representantes que integram o
programa Internacional de Cooperação Urbana, da qual as duas

cidades também fazem parte.
O presidente da câmara de Famalicão referiu que apesar da
distância que separa as duas cidades “as nossas estratégias e
políticas estão muito próximos”,
agradecendo a “energia “ que
Fort Collins tem disponibilizado
nesta colaboração.
O autarca de Famalicão destacou que o trabalho desenvolvido
permitiu uma aprendizagem mútua “em diferentes áreas”, com
destaque para a sustentabilidade,
enfatizando que o plano de mobilidade urbana da cidade norteamericana, sobretudo o ligado às
bicicletas como meio de mobilidade, é “uma inspiração para os
famalicenses”.

lll
A International Week 2020
termina amanhã com o
eebinar ‘Famalicenses no
Mundo: redes de valor(es)’,
no Facebook do Município
de Famalicão
Entre outros trabalhos, as duas
cidades comprometem-se a
manter o diálogo sobre os temas
de cooperação que já abordam
desde 2018 no âmbito do Programa Internacional de Cooperação Urbana - nos domínios da
mobilidade de baixo carbono,
participação social e parcerias e
economia circular -, a partilhar

conhecimento sobre planeamento, políticas, boas práticas, avanços e resultados nas várias áreas
de trabalho conjunto e a identificar oportunidades de financiamento externo para a cooperação em áreas de mútuo interesse
que poderá passar pela participação conjunta em conferências,
visitas técnicas, entre outras actividades.
“Esta semana faz parte da nossa estratégia para cruzar fronteiras e encontrar soluções para desafios futuros”, referiu Paulo
Cunha, sublinhando a importância deste evento.
Darin Atteberry, City Manager
da cidade norte-americana, agradeceu a oportunidade de “apren-

der juntos”, considerando que os
“tempos sem precedentes” como
estamos a viver tornam esta parceria mais importante.
O representante diz que são
muitos os desafios que unem as
cidades, como as alterações climáticas.
A formalização da cooperação
entre as duas cidades foi o ponto
alto da segunda edição da International Week com o objectivo
de fortalecer e dar visibilidade à
dinâmica de internacionalização
do município famalicense, bem
como reforçar os laços institucionais entre representantes da
autarquia local, do tecido empresarial, da academia e responsáveis diplomáticos.
Publicidade
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Viana integra rede de Municípios
Amigos da Juventude

MUNICÍPIO assume o compromissso de implementar e impulsionar políticas amigas da juventude que
respondam aos interesses e aspirações dos jovens vianenses.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

O executivo de Viana do Castelo
aprovou ontem a proposta de
adesão à Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude,
assumindo o compromisso de
implementar e impulsionar políticas amigas da juventude que

respondam aos reais interesses e
aspirações dos jovens vianenses,
tendo os mesmos como principais protagonistas.
O acesso a uma estrutura nacional com partilha de boas-práticas municipais em matérias de
políticas de juventude; a constituição de uma rede e sinergias,
contactos e partilha de informa-

lll
O município vianense refere que este convite se traduz no
“reconhecimento” pelas políticas de juventude que tem
desenvolvido, desde actividades desportivas, educativas,
culturais e sociais, apontando como exemplos o projecto
‘Náutica nas Escolas’.
Publicidade

MORADIA INDIVIDUAL - LOMAR
Moradia individual de tipologia T3+1 na freguesia de Lomar com rápidos e fáceis acessos à autoestrada, variantes circulares e centro da cidade. Com classe e requinte nos
materiais utilizados, esta moradia inserida em terreno com 600m2, dispõe de 3 quartos
sendo um delessuíte, escritório, sala com lareira, cozinha mobilada e equipada, painéis
solares, lavandaria e ampla garagem. No espaço exterior pode encontrar diversas árvores
de fruto e anexo com churrasqueira.
290.000,00 €

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

ção privilegiada neste grupo restrito; a participação prioritária e
acesso a seminários e cimeiras
sobre ‘Associativismo e Juventude’, bem como o acesso ao
‘Selo de Município Amigo da
Juventude’ são as vantagens dos
municípios que integram esta rede.
O convite de adesão surgiu da

§notas
Monção, amanhã
‘O Amante do Meu
Marido’ para ver no
Teatro João Verde
O Cine Teatro João Verde recebe
amanhã a peça de teatro ‘O Amante
do Meu marido’, uma comédia actual e divertida repleta de picardia
e boa disposição.
A peça será apresentada em sessões
marcadas par as 17 e 21.30 horas.
A entrada tem um valor de 10 euros, podendo ser adquirida na Loja
Interactiva do Turismo ou na bilheteira do Cine Teatro.
Cumprindo as recomendações da
Direcção-Geral da Saúde, foi implementado um plano de contingência
e os lugares da sala foram reduzidos a metade, respeitando todas as
normas e indicações para a segurança e conforto das pessoas presentes.

Hoje, pelas 17.30 horas
Viana celebra centenário
da morte de Amadeu
Costa
A câmara de Viana inaugura hoje,
pelas 17.30 horas, no Museu do
Traje, a mostra ‘Amadeu Costa - Homenagem pelo centenário do nascimento’, iniciativa que assinala o
centenário de nascimento do etnógrafo, investigador e dinamizador
da cultura vianense. Pelas 21.15
horas tem lugar a sessão comemorativa da efeméride, que terá lugar
no Teatro Municipal Sá de Miranda,
que inclui o descerramento da uma
placa comemorativa no Salão Nobre.

Federação Nacional das Associações Juvenis com vista a consolidar a ligação e cooperação
entre o movimento associativo e
as autarquias.
O município vianense refere
que este convite se traduz no
“reconhecimento” pelas políticas de juventude que tem desenvolvido, desde actividades des-

portivas, educativas, culturais e
sociais, apontando como exemplos o projecto ‘Náutica nas Escolas’, promovido pela autarquia, a criação do Cartão Jovem
Municipal e o Conselho Municipal da Juventude que são já uma
referência nacional de bom funcionamento. Foram também lançados concursos de apoio ao empreendedorismo e à cultura, no
valor de 90 mil euros, e bolsas
de estudo para o ensino superior,
no valor de 20 mil euros.
A autarquia promove também
uma revista trimestral para divulgar as associações juvenis.
O próximo passo será a elaboração de um Plano Municipal de
Juventude, a ser planeado para
2021, e que é um dos critérios
obrigatórios para a permanência
nesta rede.

Dia do Município celebra-se amanhã

Ponte da Barca distingue
funcionários e autarcas
PONTE DA BARCA
| Redacção |

A câmara de Ponte da Barca vai
assinalar os 507 anos do Foral
de D. Manuel I às Terras da
Nóbrega com um programa diferente do habitual por forma a
cumprir as regras de saúde pública para evitar a propagação
da Covid 19.
O Dia do Município será assinalado com a entrega das Medalhas de Bons Serviços aos
funcionários do Município e as
Medalhas de Mérito Autárquico que este ano galardoará os
barquenses que integraram a
Comissão Administrativa de

Ponte da Barca após a Revolução do 25 de Abril de 1974, distinguindo desta forma, 46 anos
depois, o seu empenho à causa
pública e o seu contributo na
consolidação da jovem democracia em Ponte da Barca.
Não sendo possível a presença física de todos os colaboradores do Município e de todos
os barquenses que habitualmente se associam presencialmente neste dia, o autarca local
convida todos os barquenses a
acompanharem a sessão através
da transmissão na página oficial do Município de Ponte da
Barca (portal e redes sociais do
Município).

Restrições devido à pandemia

‘Noite dos Medos’ assinalada
com decoração alusiva
MELGAÇO
| Redacção |

Melgaço celebraria a 31 de Ourubro a ‘Noite dos Medos’ com
diversas acções, onde toda a
população e turistas eram convidados a participar. Este ano,
em virtude das medidas preventivas de contenção à propagação do novo coronavírus, a
autarquia aposta na decoração

das ruas e do Castelo de Melgaço, desafiando também a população a decorar as suas casas e
espaços comerciais. A Casa da
Cultura está a ultimar a exposição ‘As Bruxas estão aqui…’ e
que estará patente de 27 de Outubro a 7 de Novembro e no
Castelo de Melgaço é possível
observar um cenário alusivo à
temática de 22 de Outubro a 1
de Novembro.

12 ???????????
correiodominho.pt
23 de Outubro 2020

1 de Setembro 2016 correiodominho.pt
Minho 13

Caminha
§nota
Caminha
Ligação entre A28
e A3 é “grande vitória
para o concelho
e região”
O autarca de Caminha classificou
como uma “grande vitória para a
concelho e para a região” a ligação directa que ligará o concelho
e a A3. A ligação entre a A28 e a
A3 foi anunciada ontem pelo primeiro-ministro e o ministro da
Insfraestruturas, uma obra incluida no Programa Nacional de
Investimentos 2030. O autarca
do Alto Minho afirma que esta ligação permitirá superar um forte
constrangimento de ligação do
concelho de Caminha ao interior
do distrito de Viana do Castelo,
nomeadamente a Paredes de
Coura, e a ligação contínua de
Espanha até Caminha sempre por
autoestrada. A obra deverá ser
projectada, lançada e executada
até 2030 e tem um custo estimado de 65 milhões de euros.

Caminha oferece livros
de fichas a alunos do 1.º Ciclo

SÃO MAIS DE 250 os alunos abrangidos pela medida, alunos com escalões A e B, num investimento
que ultrapassa os 7 mil euros.
CAMINHA
| Redacção |

A câmara de Caminha está a distribuir os livros de fichas aos
alunos do 1º Ciclo do Ensino
Básico do Agrupamento de Escolas Sidónio Pais, beneficiários
de acção social escolar (alunos
com escalões A e B). No total,
serão abrangidos mais de 250
alunos, o que se traduz num investimento que ultrapassa os 7
mil euros.
Garantir uma educação de qualidade às crianças e jovens do
concelho continua a ser uma
prioridade para o executivo caminhense. No presente ano lecti-

DR

Vereadora da Educação está a proceder à distribuição dos livros pelas escolas

vo, o Município vai oferecer 850
livros de fichas, designadamente
de inglês, matemática, português
e estudo do meio, a mais de 250
alunos.
Este ano, com preocupações e
medidas acrescidas devido à
pandemia Covid 19, o investimento do Município vai ultrapassar os 800 mil euros em
transportes e refeições escolares,
actividades de animação e apoio
à família, aquisição de livros de
fichas para os alunos do 1º ciclo,
beneficiários de ação escolar, higienização e limpeza dos estabelecimentos de ensino e aquisição
de máscaras para o pessoal não
docente.
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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Liga Europa

Desporto

Braga Entra Com Pé Direito Na Europa

TURMA DE CARVALHAL começou a sua prestação na Liga Europa 2020/2021 com vitória de 3-0 sobre o AEK Atenas da Grécia.
Golos dos minhotos foram marcados por Galeno, Paulinho e Ricardo Horta. Minhotos dividem 1.º lugar do grupo com Leicester.
1.ª JORNADA

ESTÁDIO MUNICIPAL DE BRAGA

| Fábio Moreira |

A equipa do SC Braga entrou
com o pé direito na Liga Europa
2020/2021. Os Guerreiros do
Minho venceram os gregos do
AEK Atenas por 3-0, com golos
de Galeno, Paulinho e Ricardo
Horta nos minutos finais de cada
parte. De destacar que este jogo
também assinalou o regresso dos
adeptos bracarenses ao Estádio
Municipal de Braga.

AEK ATENAS

3

0

Árbitro Ruddy Buquet (França)
Assistentes: Guillaume Debart e Aurélien
Berthomieu (França)

Matheus
Sequeira
Carmo
Viana
Esgaio
Medeiros
Castro
Fransérgio
Galeno
Horta
Paulinho

+ Adeptos
Com cerca de 2200
adeptos no estádio, os
Guerreiros do Minho
premiaram o regresso do
público om uma vitória
sobre os gregos do AEK,
imitando os heróis de 66.

Carlos Carvalhal

Intervalo
1-0

Tsinotas
Svarnas
Chygrynskiy
Nedelcearu
Lopes
Vasilantonopoulos
Krsticic
Shakhov
Mantalos
Ansarifard
Oliveira
Massimo Carrera

Substituições Medeiros por André Horta (59m), Ansarifard por Tankovic (61m), Chygrynskiy por Livaja (61m),
Fransérgio por Moura (84m), Galeno por Al Musrati
(84m), Livaja por Machairas (89m), Horta por Novais
(90+2m) e Castro por Guilherme (90+2m)
Disciplina cartão amarelo para Mantalos (19m), Nedelcearu (34m), Sequeira (55m), Carmo (56m), Oliveira
(67m), Esgaio (69m)
Golos Galeno (44m), Paulinho (78m) e Horta (88m)

HUGO DELGADO/LUSA

O SC Braga entrou mais forte
na partida e procurou desde cedo
chegar ao golo. Contudo, a vontade inicial dos minhotos não se
traduziu em golos, apenas em
controlo do ritmo do jogo. Os
Guerreiros do Minho tiveram
mais posse de bola mas demoraram a converter isso em lances
de perigo. Grande parte dos lances ofensivos dos minhotos vieram de remates de longa distância que, quando atingiam o alvo,
Tsinotas defendia sem problemas.
Todavia, foi o SC Braga que
causou o primeiro susto do encontro. Aos 38 minutos, Pauli-

SC BRAGA

Ricardo Horta fechou o marcado na recepção aos gregos, no arranque da fase de grupos da Liga Europa

nho caiu no corredor esquerdo e
fez um cruzamento de régua e
esquadro para a cabeça do brasileiro Fransérgio. Todavia, o médio bracarense atirou ligeiramente ao lado da baliza de
Tsinotas. Porém, o golo não demorou muito mais a chegar e
seis minutos depois deste lance,
Galeno deu uma excelente resposta ao cruzamento de Ricardo
Esgaio e cabeceou para o fundo
da baliza, inaugurando assim o
marcador para felicidade dos
cerca de 2200 adeptos presentes
no Estádio Municipal de Braga.

+ AEK
A equipa grega de Atenas
alinhou com dois
portugueses em campo: o
defesa Hélder Lopes e o
avançado Nélson Oliveira.
Para além destes dois
portugueses, o AEK ainda
conta com André Simões,
mas o médio ficou de fora
deste jogo devido a lesão.

Os pupilos de Carlos Carvalhal
ainda poderiam ter aumentado a
vantagem mais cedo no encontro. Primeiro, Sequeira, do meio
da rua, atirou uma autêntica
bomba que foi explodir nas
mãos de Tsinotas. Depois foi a
vez de Fransérgio também do
meio da rua a rematar para a defesa do guardião grego.
Os outros dois golos minhotos
surgiram já dentro dos últimos
15 minutos do encontro. Aos 78
minutos, o avançado Paulinho
quebrou o seu jejum de golos. O
aniversariante Galeno rasgou

por completo toda a defesa do
AEK e entregou a bola para o
capitão dos Guerreiros do Minho que rematou cruzado para o
fundo da baliza de Tsinotas.
Já a dois minutos dos 90, o SC
Braga voltaria a marcar. Desta
vez, seria Ricardo Horta a fazer
o gosto ao pé. Uma boa recuperação de bola no meio campo do
AEK e Paulinho assistiu com
precisão o camisola 21 dos minhotos para o terceiro golo do
encontro.
De notar que, com este triunfo
de 3-0 sobre o AEK, o SC Braga
fica a dividir o primeiro lugar do
grupo com os ingleses do Leicester, que venceram o Zorya da
Ucrânia também por 3-0.

Publicidade
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“Vitória concludente dedicada
por inteiro aos nossos adeptos”

CARLOS CARVALHAL elogiou a exibição dos seus jogadores num triunfo sem margem para contestação e que teve dedicatória especial aos adeptos, ao seu vizinho de 93 anos e antigas glórias de 1966.
LIGA EUROPA
| Miguel Machado |

Muito satisfeito com o triunfo
claro, por 3-0, diante do AEK de
Atenas, o treinador Carlos Carvalhal teceu elogios aos seus jogadores pela exibição bem conseguida na noite europeia. No
entanto a primeira mensagem teve dedicatória especial para os
adeptos bracarenses.
“Fazer com que esta vitória seja muito dos adeptos, os que cá
estiveram e dos que não puderam vir hoje, do meu vizinho senhor Castro que faz 93 anos e é
um grande bracarense. Da equipa de 66, onde estava Binho e Zé
Maria, dizer-lhes que a vitória é
inteiramente para eles. No fundo
a vitória que tiveram em 66 serviu de inspiração para o dia de
hoje, principalmente para mim,
porque estou atento a estas coisas”, afirmou o treinador do SC
Braga no final do encontro.
Quanto à análise da partida, foi
peremptório na justiça do triunfo
alcançado diante de uma equipa
que não perdia fora para a Liga
Europa desde 2011.
“Foi uma vitória concludente,
grande exibição, na linha que fizemos no Porto, segunda parte
no Santa Clara, Tondela e Nacional. Jogo muito poderoso, capacidade de pressão muito grande, reacção à perda de bola,
equilíbrio excelente, controlo de
jogo. Oportunidades em cadência, resultado expressa-se no fi-

+ treinador
Carlos Carvalhal voltou
escrever o seu nome numa
ficha de jogo da Liga
Europa nove temporadas
depois. A última vez que o
treinador bracarense tinha
participado nesta prova da
UEFA tinha sido na fase de
grupos da competição na
temporada de 2011/12,
na altura ao serviço do
Besiktas, da Turquia.

§adeptos
Regresso feliz
2.196 espectadores
nas bancadas a vibrar
com os Guerreiros
O jogo entre o SC Braga e o AEK
contou com o regresso dos adeptos ao estádio, algo que já não
acontecia desde Março altura em
que as competições pararam devido à pandemia. Público presente proporcionou um bom ambiente no apoio aos Guerreiros.
Ao todo estiveram 2.196 espectadores nas bancadas.

HUGO DELGADO/LUSA

Carlos Carvalhal satisfeito com atitude e capacidade demonstrada pelos jogadores do SC Braga diante de um adversário forte

lll
“Fizemos um jogo muito
poderoso, com capacidade
de pressão muito grande,
reacção à perda de bola,
equilíbrio excelente e controlo de jogo. A atitude e
comportamento colectivo
foi brilhante em tudo”.

nal, mas a cadência de oportunidades justificava se calhar ter esse desnível anteriormente”, referiu Carvalhal, não poupando nos
elogios aos seus jogadores, destacando: “a minha satisfação deve-se muito à atitude e comportamento dos jogadores que interpretaram tudo muito bem”.
O treinador do SC Braga, sempre atento aos detalhes, realçou
ainda o regresso aos golos de

Paulinho e Ricardo Horta, melhores marcadores da equipa na
época passada.
“Sem dúvida que mereciam.
Há muito tempo que perseguiam
golos, andavam a desperdiçar
oportunidades flagrantes, que
não são normais. Mas também
não ficaria de alguma forma triste se não marcassem, porque o
comportamento colectivo foi
brilhante em tudo”, apontou.

+ dérbi
Depois da Liga Europa,
o SC Braga muda já hoje o
“chip” novamente para o
campeonato para preparar
o dérbi em Guimarães,
marcado para domingo às
20 horas, da 5.ª jornada.
Guerreiros estão num ciclo
com jogos a cada três dias
até 8 de Novembro.
Publicidade
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§reacções

“Fizemos todos uma
grande exibição”

Paulinho
avançado do SC Braga:
“O mais importante
foi a vitória da equipa”

GALENO foi um dos heróis do SC Braga na noite europeia diante do AEK.
Extremo apontou o primeiro golo e abriu caminho ao triunfo desejado.
LIGA EUROPA
| Miguel Machado |

Triunfo folgado na Liga Europa
deixou jogadores do SC Braga
satisfeitos e com o sentimento
de missão cumprida na primeira
jornada do Grupo G. Entre os
impulsionadores da vitória estava Galeno, autor do primeiro golo dos Guerreiros que desbravou
o caminho rumo aos três pontos,
sendo um quebra-cabeças para o
conjunto helénico.
“Fizemos todos uma grande
exibição. Estudámos bem o adversário durante a semana e está
aqui o fruto do nosso trabalho.
Agora é descansar, que temos
um grande jogo no domingo e é
preciso dar continuidade”, afirmou o extremo brasileiro, de 23
anos, que voltou ontem a estar
bem acordado em campo depois
do ‘berro’ que o treinador Carlos
Carvalhal lhe deu no jogo anteior com o Nacional.
Sobre o golo de cabeça que
marcou, não sendo a sua especialidade, Galeno disse que o
importante é estar no sitio certo.
“Temos que trabalhar tudo
porque quando a bola chega o
mais importante é fazer golo.
Fui feliz e estou muito contente
com a minha exibição”, disse.
Também o lateral Sequeira
considerou a vitória do SC Braga justa: “tornamos o jogo fácil.
Começamos bem, agora é dar
seguimento a isto”, realçou.

Melhor marcador da equipa na
época passada, Paulinho procurava ainda o primeiro golo esta
época, que conseguiu ontem
diante do AEK. Quebrou o jejum,
mas para o goleador do SC Braga
o mais importante foram os festejos colectivos.
“O mais importante foi a vitória
da equipa. Azar? Acho que toda a
equipa andava a ter, não era só
eu, com bolas no poste e na trave. O importante que acabámos
por fazer um bom jogo, marcámos três golos e não sofremos,
que também é importante. Estamos todos de parabéns.”
“Onde pode chegar este SC Braga? Tem de ser passo a passo.
Obviamente que queremos sempre ganhar e vamos dar sempre o
nosso melhor”, referiu em declarações à flash interview da televisão que transmitiu o jogo.

Massimo Carrera
treinador do AEK:
“O resultado acaba
por ser justo”

SC BRAGA

Galeno inaugura o marcador às portas do intervalo

lll
“Penso que tornamos o jogo
fácil. O AEK é uma excelente
equipa, mas fomos capazes
de controlar o jogo, eles criaram algumas dificuldades
no início, visto terem
avançados rápidos. Mas,
depois controlamos o jogo e

o 3-0 assenta perfeitamente. As nossas ideias de
jogo são estas, são as ideias
do treinador, ele quer esta
pressão muito forte e
constante onde quer que
seja, contra quem for.”
Sequeira
(jogador do SC Braga)

Treinador italiano que comanda
os gregos do AEK de Atenas mostrou-se resignado no final do encontro em Braga. Derrota por três
golos de diferença não mereceu
contestação de Massimo Carrera.
“Contavamos com um jogo assim, muito difícil. Sabíamos da
qualidade da equipa do SC Braga, e na realidade foi um jogo
em que tivemos de sofrer.
Penso que o resultado acaba por
ser justo. É verdade que nós também tivemos as nossas ocasiões
para marcar, mas o SC Braga fez
três golos notáveis e acabou por
tirar proveito disso”, reconheceu
o treinador do AEK.

DR

António Salvador satisfeito

SC Braga

Acções da SAD
atingem valor
máximo histórico
As acções da sociedade anónima desportiva (SAD) do Sporting Clube de Braga atingiram
ontem três euros por acção, o
maior valor de mercado da sua
história.
O anterior máximo era de 2,6
euros por acção e, segundo
fonte oficial da SAD, para este
máximo histórico muito terão
contribuído as contas apresentadas recentemente e que irão
ser apresentadas aos acionistas
para aprovação, em assembleia-geral, na terça-feira.
Na época 2019/20, a SAD do
clube bracarense apresentou
um resultado líquido positivo
de 22 milhões de euros (ME),
o maior de sempre da sociedade.
A SAD do Sporting Clube de
Braga regista um EBITDA
(lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 30,2 ME.
O activo cresceu cerca de
39%, para valores que chegam
quase aos 100 ME (99,4 ME),
e o passivo também subiu,
cerca de 11%, situando-se nos
58 milhões de euros.
Publicidade
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GRUPO B

JORNADA 1

RESULTADOS
CSKA Sofia 0-2 Cluj
Young Boys 1-2 Roma
CLASSIFICAÇÃO
1. Cluj
2. Roma
3. Young Boys
4. CSKA Sofia

J

V

E

D

M

S

P

1
1
1
1

1
1
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

2
2
1
0

0
1
2
2

3
3
0
0

1. Arsenal
2. Molde
3. Rapid V.
4. Dundalk

2.ª JORNADA
Roma - CSKA Sofia
Cluj - Young Boys

GRUPO D

V

E

D

M

S

P

J

V

E

D

M

S

P

1
1
1
1

1
1
0
0

0
0
0
0

0
0
1
0

2
2
1
1

1
1
2
2

3
3
0
0

1. Leverkusen 1
2. Beer-Sheva 1
3. Slavia Praga1
4. Nice
1

1
1
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

6
3
1
2

1
1
3
6

3
3
0
0

2.ª JORNADA
Slavia Praga - Leverkusen
Nice - Beer-Sheva

JORNADA 1

GRUPO F

RESULTADOS
PSV 1-2 Granada
PAOK 1-1 Omonia

CLASSIFICAÇÃO
V

E

D

M

S

P

1
1
1
1

1
1
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

4
2
0
2

2
0
2
4

3
3
0
0

1. Granada
2. Omonia
3. PAOK
4. PSV

2.ª JORNADA
BENFICA - St. Liège
Rangers - Lech Poznan

CLASSIFICAÇÃO

V

E

D

M

S

P

J

V

E

D

M

S

P

1
1
1
1

1
0
0
0

0
1
1
0

0
0
0
1

2
1
1
1

1
1
1
2

3
1
1
0

1. AZ Alkmaar 1
2. R. Sociedad 1
3. Rijeka
1
4. Nápoles
1

1
1
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

1
1
0
0

0
0
1
1

3
3
0
0

GRUPO H

2.ª JORNADA
R. Sociedad - Nápoles
AZ Alkmaar - Rijeka

GRUPO I

JORNADA 1

JORNADA 1

RESULTADOS
SC BRAGA 3-0 AEK
Leicester 3-0 Zorya

RESULTADOS
Sparta Prag. 1-4 Lille
Celtic 1-3 AC Milan

RESULTADOS
Tel-Aviv 1-0 Qarabag
Villarreal 5-3 Sivasspor

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

1. SC BRAGA
2. Leicester
3. AEK
4. Zorya

J

V

E

D

M

S

P

J

V

E

D

M

S

P

1
1
1
1

1
1
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

3
3
0
0

0
0
3
3

3
3
0
0

1. Lille
1
2. AC Milan 1
3. Celtic
1
4. Sparta Prag. 1

1
1
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

4
3
1
1

1
1
3
4

3
3
0
0

2.ª JORNADA
Zorya - SC BRAGA
AEK - Leicester

GRUPO J

2.ª JORNADA
AC Milan - Sparta Prag.
Lille - Celtic

GRUPO K

JORNADA 1

RESULTADOS
Tottenham 3-0 LASK Linz
Ludogorets 1-2 Antuérpia
CLASSIFICAÇÃO
1. Tottenham
2. Antuérpia
3. Ludogorets
4. LASK Linz

V

E

D

M

S

P

1
1
1
1

1
1
0
0

0
0
1
0

0
0
0
0

3
2
1
0

0
1
2
3

3
3
0
0

2.ª JORNADA
Antuérpia - Tottenham
LASK Linz - Ludogorets

1. CSKA Mos.
2. Wolfsberg
3. Feyenoord
4. D. Zagreb

1. Villarreal
2. Tel-Aviv
3. Qarabag
4. Sivasspor

J

V

E

D

M

S

P

1
1
1
1

1
1
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

5
1
0
3

3
0
1
5

3
3
0
0

2.ª JORNADA
Sivasspor - Tel-Aviv
Qarabag - Villarreal

GRUPO L

JORNADA 1

RESULTADOS
Wolfsberg 1-1 CSKA Mos.
D. Zagreb 0-0 Feyenoord
CLASSIFICAÇÃO

J

AEK

Massimo Carrera viu um SC Braga superior e, por isso, um justo vencedor

J

2.ª JORNADA
Omonia - PSV
Granada - PAOK

JORNADA 1

JORNADA 1

RESULTADOS
Nápoles 0-1 AZ Alkmaar
Rijeka 0-1 R. Sociedad

CLASSIFICAÇÃO

J

GRUPO G

J

GRUPO E

JORNADA 1

JORNADA1

RESULTADOS
Leverkusen 6-2 Nice
Beer-Sheva 3-1 Slavia Praga
CLASSIFICAÇÃO

2.ª JORNADA
Arsenal - Dundalk
Molde - Rapid V.

RESULTADOS
St. Liège 0-2 Rangers
Lech Poznan 2-4 BENFICA

1. BENFICA
2. Rangers
3. St. Liege
4. Lech P.

GRUPO C

JORNADA 1

RESULTADOS
Dundalk 1-2 Molde
Rapid V. 1-2 Arsenal
CLASSIFICAÇÃO

JORNADA 1

RESULTADOS
Slovan L. 1-0 Gent
Hoffenheim 1-0 E. Vermelha
CLASSIFICAÇÃO

J

V

E

D

M

S

P

J

V

E

D

M

S

P

1
1
1
1

0
0
0
0

1
1
1
1

0
0
0
0

1
1
0
0

1
1
0
0

1
1
1
1

1. Hoffenheim 1
2. Slovan L. 1
3. Gent
1
4. E. Vermelha 1

1
1
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

2
1
0
0

0
0
1
2

3
3
0
0

2.ª JORNADA
Feyenoord - Wolfsberg
CSKA Mos. - D. Zagreb

2.ª JORNADA
E. Vermelha - Slovan L.
Gent - Hoffenheim

“Era difícil, mas
o resultado acaba
por ser justo”
MASSIMO CARRERA não contesta superioridade
dos Guerreiros do Minho, que venceram bem.
LIGA EUROPA
| Ricardo Anselmo |

Na conferência de imprensa de
análise à derrota com o Sporting
de Braga (3-0), o técnico do
AEK de Atenas não teve qualquer problema em assumir que o
triunfo dos arsenalistas foi totalmente justo, pese embora as
oportunidades que o conjunto
grego criou ao longo da partida.
“Sabíamos que íamos ter um
jogo difícil contra o Braga, e na
realidade foi um jogo em que tivemos de sofrer. Penso que o resultado acaba por ser justo, nós

tivemos as nossas ocasiões, mas
os Braga fez três golos notáveis
e acabou por tirar proveito disso”, salientou o técnico italiano
que orienta o conjunto grego pela segunda época consecutiva,
apontando já ao duelo da próxima jornada do grupo G da Liga
Europa, na qual o AEK vai receber os ingleses do Leicester, em
teoria o adversário mais complicado do grupo, que no dia de ontem venceu, também por 3-0, os
ucranianos do Zorya, que partilham o último lugar do grupo
com o AEK. SC Braga e Leicester dividem a liderança.
Publicidade
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§futebol

Festa da Taça leva Rio Ave a Monção,
cónegos a Merelim e panteras a Vizela

SORTEIO DA 3.ª ELIMINATÓRIA da Taça de Portugal ditou um dérbi minhoto em Merelim, e duas festas minhotas em Monção e Vizela com visitantes da I Liga. Jogos marcados para 21 e 22 de Novembro.
TAÇA DE PORTUGAL
| Miguel Machado |

As equipas minhotas já conhecem os adversários para a terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol. Sorteio realizado
ontem ditou um dérbi entre Merelinense e Moreirense, com os
‘cónegos’ da I Liga a visitar o
emblema do Campeonato de
Portugal. Destaque ainda para o
Monção, que joga nos distritais
da AF Viana do Castelo, que vai
receber o Rio Ave, da I Liga.
Outro jogo grande será entre o
Vizela e o Boavista.
Já com as 18 equipas da I Liga
no sorteio, todas na condição de
visitante, as emoções da festa da
terceira eliminatória contam
Publicidade

+ sorteio
Aos ‘grandes’ do Minho, o
adversário mais difícil terá
calhado ao Vitória SC que
vai deslocar-se a Arouca,
que joga na II Liga.
Os restantes terão tarefas
com adversários do terceiro escalão: o SC Braga
desloca-se à Trofa,
o Gil Vicente a Oleiros, e o
Famalicão vai a Oriental.
também com a participação de
12 da II Liga, 29 do Campeonato
de Portugal e três dos distritais.
os jogos estão marcado para os

dias 21 e 22 de Novembro.
Sorteio das equipas minhotas:
Fafe (CP) -Vilar Perdizes (D)
Limianos (D)-Fontinhas (CP)
Monção (D)-Rio Ave (L)
Montalegre (CP)-V. Setúbal
Oleiros (CP)-Gil Vicente (L)
Merelinense(CP)-Moreirense (L)

Vizela (2L)-Boavista (L)
Trofense (CP)-SC Braga (L)
Oriental (CP)-Famalicão (L)
Arouca (2L)-Vitória SC (L)
Vilaverdense(CP)-Lourinhanense (CP)/U. Santarém (CP)Ol. Montijo (CP)
Restantes jogos sorteados:
Torreense (CP)-Alverca (CP)
Marinhense (CP)-Cova (2L)
Pedras Rubras (CP)/Salgueiros
(CP)-Sp. Covilhã (2L)
Espinho (CP)-Gondomar (CP)

Feirense (2L)-Amora (CP)
Oriental (CP)-Leixões (2L)
Académica (2L)-Rebordelo
(D)/Varzim (2L)
Anadia (CP)-Pinhalnovo (CP)
(CP)/Ac. Viseu (2L)
Vilafranquense (2L)-Sanjoanense (CP)
Estoril (2L)-Lusitano (CP)
E.Amadora (CP)-Farense (L)
Casa Pia (2L)-Nacional (L)
Beira-Mar (CP)-Sta Clara (L)
Fabril (CP)-FC Porto (L)
Oliveirense (2L)-Paços (L)
Penafiel (2L)-Marítimo (L)
Paredes (CP)-Benfica (L)
Sacavenense(CP)-Sporting (L)
Leiria (CP)-Portimonense (L)
Felgueiras (CP)/Valadares
Gaia (CP)-Tondela (L)
Real (CP)-Belenenses SAD (L)

Racismo
Vitória de Guimarães
punido com três jogos
à porta fechada

O Vitória foi punido com três jogos à porta fechada pelos insultos racistas dirigidos ao futebolista Marega, em Fevereiro.
Clube foi também punido com
uma coima de 55 mil euros.
O caso ocorreu há oito meses, no
Estádio D. Afonso Henriques, em
que Marega pediu para abandonar o relvado, agastado com cânticos racistas que lhe estavam a
ser dirigidos por adeptos do Vitória, com sons a imitar macacos.
Após investigação da PSP recorrendo às câmaras da videovigilância do estádio, três adeptos
estão a ser julgados no Tribunal
de Guimarães, pelo crime de discriminação e incitamento ao ódio
e à violência, punido com pena
de prisão de seis meses a 5 anos.

‘Caso Marega’
Direcção do Vitória vai
recorrer do castigo
A direcção do Vitória SC anunciou
que vai recorrer do castigo de
três jogos à porta fechada imposto pela Autoridade para a
Prevenção e Combate à Violência
no Desporto (APCVD), devido aos
insultos racistas ao Marega.
O Vitória esclarece ainda que a
APCVD não impôs uma sanção de
três jogos à porta fechada, mas
três sanções acessórias de um jogo à porta fechada.
As sanções responsáveis pelos
outros dois jogos à porta fechada
resultam de "apoio a Grupo Organizado de Adeptos (GOA) não
registado" e da "violação do dever de zelar pelo comportamento
dos GOA", lê-se no comunicado.

Ranking FIFA
Portugal continua
no quinto lugar
A selecção portuguesa de futebol
mantém o quinto lugar do ranking da FIFA após actualização de
Outubro. Portugal está em quinto posto com 1.661 pontos, atrás
da Inglaterra, quarta (1.669).
Em primeiro está Bélgica (1.765)
seguida da França com 1.752 e
Brasil com 1.725.
Quanto às restantes selecções comandadas por treinadores portugueses, a Coreia do Sul, de Paulo
Bento está em 38.º, os Camarões
de Toni Conceição em 53.º e o
Bahrain de Hélio Sousa em 99.º.

12 Desporto
correiodominho.pt
23 de Outubro 2020

VILA VERDE
| Redacção |

O campo de futebol de Turiz, no
âmbito de uma parceria entre o
Município de Vila Verde e a Junta de Freguesia de Turiz, encontra-se a ser requalificado. Já tem
em curso uma importante intervenção no sentido da melhoria
das condições da prática de desporto, através da colocação de
piso de relva sintética.
O investimento, na ordem de
150 mil euros, no arrelvamento
do campo de jogos existente na
freguesia de Turiz, representa
um importante impulso na criação de condições para que a população local, especialmente os
mais jovens, possam ocupar os
seus tempos livres de uma forma
salutar.
Com esta obra, Turiz passa a
contar com um equipamento
desportivo renovado e adaptado
às modernas exigências de uma
prática desportiva potenciadora
do bem-estar da população.
O executivo municipal considera que a prática desportiva é
da maior relevância para o salutar crescimento físico e desen-
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Vila Verde requalifica
campo de jogos de Turiz
AUTARQUIA visitou as obras de requalificação do Campo de Jogos de Turiz,
que está a ser actualizado com a colocação de um relvado sintético.

DR

Executivo municipal de Vila Verde visitou obras de colocação do relvado sintético no Campo de Jogos de Turiz

volvimento intelectual dos jovens e, bem assim, para uma
ampla e ajustada capacitação individual e colectiva dos munícipes de diferentes faixas etárias.
O presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, António Vilela, refere que “a aposta na melhoria dos equipamentos
desportivos e a criação de cada
vez melhores condições para
que um número crescente de
pessoas enverede por estilos de
vida saudáveis, combatendo o
sedentarismo com a regular prática de exercício físico, se reveste da maior importância para a
elevação dos índices de qualidade de vida da população local”.
O mesmo edil aduz que “as associações e clubes concelhios
são parceiros incontornáveis na
estratégia em curso de construção de um concelho moderno e
que oferece boas condições de
vida a todos os seus habitantes”
e recorda que “as associações
desportivas são também importantes escolas de valores e têm
um papel determinante no processo de socialização e de crescimento salutar das crianças e
jovens”.
Publicidade
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Dois novos campos de ténis para fafenses

CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE continua a reforçar o seu investimento nos equipamentos desportivos do concelho e vai investir
135 mil euros na construção de dois novos campos ténis no Parque da Cidade, com o objetivo de “potenciar a modalidade”.
FAFE
| Fábio Moreira |

A Câmara Municipal de Fafe vai
reforçar o investimento nos
equipamentos desportivos do
município, com a construção de
dois novos campos de ténis no
Parque da Cidade, no valor de
135 mil euros.
Para o presidente da Câmara
Municipal, Raúl Cunha, “a prática desportiva tem uma relação
direta com a qualidade de vida
das pessoas e é isso que estamos
a promover e a potenciar com
este investimento”.
Raúl Cunha ainda defende que
“o ténis tem conquistado mais
admiradores e praticantes e a
Câmara deseja que a construção
deste equipamento se traduza
num aumento significativo do
número de praticantes desta mo-
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Câmara Municipal de Fafe vai investir 135 mil euros em dois novos campos de ténis

dalidade”.
O autarca ainda salienta que “a
preocupação e o apoio do Muni-

cípio na área do desporto, seja
através do desenvolvimento de
eventos desportivos, do apoio às

colectividades de todo o concelho nas diversas modalidades, da
beneficiação, requalificação ou

construção de instalações desportivas municipais, entre outros, sempre com o objectivo de
incentivar a prática regular de
actividade física por parte de todos os munícipes, de uma forma
organizada, em segurança e com
elevados índices de qualidade”.
Este investimento da Câmara
Municipal de Fafe surge no seguimento das políticas de apoio
que o concelho tem realizado na
área do desporto e da consciência sobre a importância que a
prática desportiva assume atualmente na vida das pessoas.
A construção destes dois novos
campos de ténis no Parque da
Cidade, cujo valor de investimento atinge os 135 mil euros,
servirá também para proporcionar uma diversificação da oferta
e da prática de diferentes modalidades.

Automobilismo

Pedro Almeida procura “continuar a estar entre os melhores”
RALLY
| Fábio Moreira |

O piloto Pedro Almeida e o seu co-piloto Hugo Magalhães vão participar no Rally Princesa das Astúrias, que se vai reali-

zar hoje e amanhã na região espanhola.
De notar que esta prova é pontuável para
o troféu Peugeot Rally Cup Iberica.
Segundo o piloto famalicense, “esta é
uma competição onde estávamos completamente focamos no começo do ano, pe-

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO, MISSA DE 7.º DIA E AGRADECIMENTO

JOSÉ FILIPE DA SILVA GONÇALVES
Sua Esposa, Irmãos, Sobrinhos e restante Família cumprem o
doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e
amizade, o falecimento do seu ente querido Sr. JOSÉ FILIPE DA
SILVA GONÇALVES de 82 anos de idade.
Sexta-feira, dia 23, o corpo do falecido encontrar-se-á em
câmara ardente na Igreja Paroquial de Santo Adrião, Braga a partir
das 11 horas, onde pelas 14.30 horas será celebrada missa de
corpo presente, finda a qual ira a cremar no Tanatório de Braga.
A missa de 7.º dia realiza-se na próxima terca-feira, na igreja de
Santo Adrião, pelas 18.30 horas.
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Pedro Almeida e Hugo Magalhães vão participar no Rally Princesa das Astúrias

Ao abrigo do plano de contingência do Covid-19, cumprindo as orientações civis e religiosas, as cerimonias fúnebres
terão as seguintes restrições: apenas a familiares diretos e
sem saudações.
Antecipadamente agradecem as manifestações de pesar e carinho.
Braga, 23 de Outubro de 2020
A FAMÍLIA
FUNERÁRIA DE SANTA JUSTA Telf. 253 252 610 / 963 595 040

las suas características de um troféu competitivo, onde os pilotos são maioritariamente jovens, um carro igual para todos e
onde podemos avaliar o nosso nível competitivo”. Pedro Almeida ainda salientou
que “por força das circunstâncias da época, o calendário competitivo tem sofrido
muitas alterações mas continuamos empenhados nesta competição, procurando
aqui nas Astúrias voltar a somar pontos e
lutar pelo melhor rally que possamos fazer”.
O piloto português ainda destacou que

“para nós o Rally Princesa das Astúrias é
uma completa novidade e sabemos que
vamos ter pela frente um conjunto de
equipas na competição que conhecem
melhor o traçado mas também partimos
com a confiança de que hoje estamos melhor que há meses atrás e vamos em busca
de um resultado que nos permita continuar a estar entre os melhores nesta Peugeot Rally Cup Ibérica”.
O piloto minhoto chegou a Oviedo na
passada quarta-feira para uma prova que
vai contar com oito especiais de classifi-
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MARGARIDA PROENÇA Professora da Escola de Economia

Ideias

e Gestão da Universidade do Minho

CARLOS MALHEIRO

Orçamento e outra coisas

Conselheiro de Consumo do Centro de Informação
Autárquico ao Consumidor e Braga - CIAC de Braga

Voz ao Consumidor

Comprar à distância...

C

omeço esta breve crónica de hoje
com uma experiência pessoal;
desde há alguns dias, poucos, tenho estado doente. Enfim, um quadro
compatível com o Covid 19. A dúvida
instala-se – será? O que fazer? Como saber? Têm sido tantas, e tão comuns as
acusações à Saúde 24, que fiquei com
medo do processo.
Através da net, de uma forma muito fácil e imediata, confirmei que deveria ser
testada. Ok, e depois? Contactei com um
laboratório privado; disseram-me que
com um pedido formal do médico de família, ou da Saúde 24, o fariam de imediato, e com um custo zero. Santo Deus,
vou entrar num rodopio, de horas e horas
de tentativas! Tantas histórias que se ouvem, não tenho tempo, principalmente
não tenho paciência!
Lá acabei por ligar para a Saúde 24. A
chamada foi atendida de imediato. De
uma forma muito delicada, fizeram as
questões que entenderam e fui informada
exatamente do que deveria fazer, e das recomendações que se seguiriam. Ao todo,
deverá ter durado 5 minutos, funcionou
na perfeição, os interlocutores foram corretos e simpáticos; e não, não conhecia
ninguém! Num dos dias reportados como
atingindo um dos máximos da pandemia,
o sistema funcionou muito bem. Tem de
ser dito. E sublinhado.
Claro que é muito mais divertido dizer
mal, carregar nas cores escuras e criticar.
O caso da Stayaway Covid é um exemplo. Trata-se de uma aplicação portuguesa, desenvolvida pelo INESC TEC do
Porto, um instituto de pesquisa e desenvolvimento da Universidade do Porto. É
uma aplicação como outras diversas desenvolvidas e divulgadas noutros países,
por exemplo, a Immuni na Itália, a Corona Warn na Alemanha ou a Covid Tracker, na Irlanda. Foram lançadas por junho/julho, e descarregadas por milhões de
pessoas. Aliás, estas três apps já estão a
funcionar em rede; Portugal, Espanha, a
Bélgica e a Dinamarca, desenvolveram,
entretanto, um sistema não centralizado
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de dados obtidos por rede móvel, mas deverão aderir à rede, no contexto aliás de
uma diretiva comunitária de 2011 sobre o
intercâmbio de informações científicas
entre Estados Membros no âmbito de redes voluntárias.
Em Portugal, como de costume com o
que é novo ou diferente, levantou-se uma
onda de críticas e receios, para o que contribuiu a ideia de uma obrigatoriedade
sem sentido. O barulho á volta de questões como a privacidade faz sorrir, quando se consultam tantos blogs e redes sociais, onde as pessoas afixam as mais
variadas informações pessoais, ultrapassando por vezes limites sociais e culturais, e dão as suas opiniões sobre os mais
diversos factos da vida. Não se trata, como é óbvio, de alguma coisa que assegure
a cura ou a ultrapassagem do Covid 19,
mas se a tecnologia puder ajudar a controlar a disseminação, se permitir o reforço
da cooperação social e da consciencialização da sua necessidade, qual o problema?
O Orçamento para 2021 está em discussão, e como vai sendo característica por
estes dias incertos, é diabolizado à direita
e à esquerda. Que tem demasiados apoios
sociais, minimizando a atenção a dar ao
setor privado, ou que é insuficiente na
formulação das políticas de rendimento.
Dos dois lados, se pintam também cores
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fortes, negras, e o Governo reage na mesma onda. Parece que todos gostamos das
tragédias gregas…
Vejamos. Uma crise económica, tanto
mais tão séria e incerta quanto esta em
que estamos mergulhados, não se resolve
com outra crise. É preciso confiança e estabilidade. A poupança é tradicionalmente
e notoriamente baixa em Portugal, o que é
por si só um problema; é bom que esteja a
aumentar, mas neste momento, o mercado
tem de reagir. A procura tem de crescer,
sinalizando nova oportunidades para as
empresas.
É fundamental que haja apoios sociais,
porque as pessoas os merecem e a economia os justifica. A discussão sobre o salário mínimo tem barbas; a abordagem
mais ortodoxa sublinha resultados negativos sobre o mercado de trabalho, mas outros estudos não confirmam essas teses.
Por exemplo, na Alemanha, um trabalho
muito recente mostra que teve efeitos positivos sobre a qualidade das empresas,
induziu realocação dos trabalhadores para
empresas mais eficientes e não levou a
uma diminuição do emprego. Ajudar as
empresas subsidiando permite a continuidade de níveis baixos de eficiência, e isso
tem custos enormes. Mas como sempre,
há que fazer escolha e definir prioridades:
não se pode ter tudo, e não há almoços
grátis.
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Encomendar um vestido por catálogo
que recebeu na sua caixa de correio,
comprar em linha (internet) uma capa
de proteção para o seu telemóvel, são
exemplos de contratos celebrados à
distância.
Precauções...
Antes de comprar um produto ou
contratar um serviço através da internet adote as precauções necessárias,
nomeadamente:
- Confirme se endereço postal e o telefone da empresa estão facilmente visíveis na respetiva página da internet;
- Pesquise na internet, informações
sobre a empresa para verificar se ela
está registada e se existem opiniões de
outros consumidores;
- Nunca envie dinheiro para pagar as
suas compras e desconfie se essa for a
única forma de pagamento;
- Use formas e meios de pagamento
seguros.
Prazos de entrega...
Se vai oferecer um presente para uma
data exata pense nos prazos de entrega
e faça a encomenda com a devida antecedência, especialmente quando compra num sítio eletrónico estrangeiro –
uma transferência bancária poderá levar alguns dias e os prazos para um envio postal internacional são mais longos.
Produtos contrafeitos...
Preste atenção ao comprar na internet de molde a evitar enganos que podem sair-lhe caros.
Existem em circulação muitos produtos contrafeitos, geralmente imitações
de modelos de marcas caras.
Lembre-se que a venda de produtos
falsificados é ilegal e ao adquiri-los
correrá ainda o risco de confiscação na
alfândega e de lhe ser exigido o pagamento das respetivas despesas de destruição do produto.
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CARLOS ALBERTO PEREIRA Dirigente do Corpo Nacional de Escutas

Escreve quem sabe

O Movimento Escutista Mundial (I)

N

a última crónica apresentei, com
recurso à constituição do movimento escutista mundial, mais
especificamente aos três artigos do primeiro capítulo intitulado sob a designação de “O Movimento Escutista”. Nesta,
e nas próximas crónicas, procurarei colocar o enfoque em cada um dos aspetos
identitários deste movimento.
Assim, ao focarmos o número um do artigo primeiro onde se define que «O Movimento escutista é um movimento educativo para os jovens, baseado no
voluntariado; é um movimento de carácter não político, aberto a todos sem distinção de origem, de raça ou de credo, em
conformidade com as finalidades, princípios e método tal como concebidos pelo
Fundador e abaixo formulados» gostaria
de chamar a vossa atenção para algumas
palavras-chave e para o seu valor, neste
contexto.
Desde logo para “movimento” que nos
leva ao conceito de um dinamismo na
ação, materializado em séries de atividades organizadas visando um, ou mais objetivos. Um movimento implica, desta
forma, um objetivo a atingir e uma certa
organização/estrutura que permita a sua
consecução.

O facto do escutismo ser fundado sobre
o “voluntariado” dá um relevo especial ao
conceito de liberdade, uma vez que os
seus membros aderem livremente e se
comprometem com os seus princípios
fundamentais constituindo os marcos do
caminho de cada um, sendo que «o caminho são as tuas pegadas» (A. Marques
1992).
Na sua qualidade de movimento educativo, o escutismo assume-se como um
movimento “não político”, no sentido que
se situa num estádio diferente dos movimentos ou partidos políticos, pois não se
implica na luta pelo poder, que constitui o
ponto central da atividade política. Esta
caraterística - “não político”, estando inscrita na constituição do movimento escutista mundial, constitui uma das caraterísticas fundamentais do escutismo. Isto não
significa que o escutismo se isole relativamente às realidades políticas de um
país ou de uma comunidade. Em primeiro
lugar, porque sendo um movimento cuja
finalidade é ajudar os jovens a tornaremse cidadãos responsáveis, esta educação
cívica não pode ser materializada sem
uma tomada de consciência das realidades políticas de um país ou de uma comunidade. Em segundo lugar, porque sendo

fundado sobre um certo número de princípios estes influenciam, naturalmente,
todas as escolhas dos membros do movimento, tal como nos recorda Paulo Freire:
«A educação é um ato político. Não há
prática educativa indiferente a valores».
O escutismo ao assumir que é um movimento “educativo”, vê nesta sua caraterística a mais importante de todas, por isso,
o próprio fundador no seu livro “Auxiliar
do Chefe-Escuta” (p.48) nos alerta: «aqui
encontramos o fim mais importante na
formação do escuta – educar; não instruir, reparem bem, mas educar, isto é, levar o jovem a aprender por si, espontaneamente, aquelas as coisas que tendem
a formar o seu próprio caráter».
A educação, no sentido mais lato do termo, pode ser definida como um processo
visando a realização plena das capacidades do ser humano. É, portanto, necessário distinguir claramente o escutismo de
todo o movimento puramente recreativo,
imagem que o escutismo tende a apresentar, em certas partes do mundo e em certas unidades. A pesar das atividades lúdicas terem uma importância significativa
na pedagogia escutista, não podemos confundir a árvore com a floresta, isto é, elas
são um meio para se atingir um fim, não

se podendo transformá-las, nunca, num
fim.
Associamos, normalmente, a palavra
“educação” ao sistema escolar que, todavia, e cada vez mais, representa apenas
uma forma de educar. Segundo a UNESCO, podemos distinguir três conceitos de
educação, que não são estanques entre si:
educação formal, educação informal e
educação não formal.
O escutismo integra-se, naturalmente,
na “educação não formal”, uma vez que
se desenvolve fora do quadro do sistema
educativo formal e informal, sendo uma
instituição autónoma e organizada, tendo
uma finalidade educativa e destinando-se
a um “público-alvo”.
O escutismo dirige-se a crianças e jovens, é um movimento destes e para estes,
no seio do qual o papel dos adultos consiste em proporcionar-lhes os instrumentos e os conteúdos para a consecução das
finalidades do escutismo, levando crianças e jovens a serem protagonistas da sua
própria educação.
O escutismo é um movimento aberto a
todos, sem distinção de origem, raça,
classes ou credos.
Assim, um dos preceitos fundamentais
do movimento é o princípio da “não descriminação”, na condição que a pessoa
adira, de seu pleno desejo, às finalidades,
princípios e método do movimento escutista, onde deverá ter várias opções de escolha.

A Filosofia ao serviço das pessoas e das empresas

H

á poucas semanas, foi
noticiado que o Grupo
DST iniciou um curso
de Formação Filosófica, lecionado pela Universidade Católica de Braga, para que os seus
colaboradores e líderes “treinem a reflexão, o pensamento e
a ação de um modo mais sistemático e mais fundamentado,
mais crítico, mais exigente”, visando, assim, aumentar a competitividade.
Partilhei de imediato a notícia
com os meus grandes amigos
Luz Ferreira, Inês Pinto e Luís
Cochofel – que, por coincidência, estudaram Filosofia – e
aproveitámos o ensejo para
marcar mais um dos nossos épicos convívios, onde é hábito
darmos azo a conversas deliciosas, enriquecedoras e, até, dis-

ruptivas.
O tema da nossa última tertúlia foi precisamente a Filosofia
no dia-a-dia e como esta pode
servir as pessoas e as empresas.
Em linhas gerais, segundo o
meu ‘círculo de influência’, as
premissas da Filosofia são o
questionamento permanente e a
discussão crítica e racional sobre a existência, o conhecimento, os valores, a razão, a verdade. A Filosofia é o desenvolvimento do pensamento individual e coletivo, a partir de diferentes perspetivas, o enriquecimento constante do património
intelectual e a perceção de que
o conhecimento não é universal
e de que nada é adquirido e verdadeiro (2020 que o diga!).
Em suma, a Filosofia é uma
forma de Ser e de Estar. Tão-só.

ANA RITA SILVA

Consultora e Formadora

Escreve quem sabe

Gostava tanto que, nos meus
tempos idos de secundário em
França, me tivessem apresentado a Filosofia dessa forma. Recordo-me de ter estudado a história da Filosofia, as correntes e
doutrinas estabelecidas, alguns
conceitos-chave – tudo isto necessário e oportuno –, mas ensinar a pensar e treinar o raciocínio crítico não constava do

programa (já era tempo, não?).
Esta última parte chega geralmente um pouco mais tarde,
muitas vezes já em contexto socioprofissional e à custa de alguns tropeções.
Na verdade, se nos debruçarmos um pouco mais sobre o assunto, tomamos consciência de
que aplicamos a Filosofia no
nosso quotidiano, senão vejamos: o que fazemos nas nossas
vidas pessoal e profissional se
não pôr em causa o que temos,
devemos ou podemos fazer?
Não é frequente questionar, e
até reajustar, os nossos propósitos e valores em função das
nossas circunstâncias, escolhas
e ações?
O mesmo se aplica à nossa indústria. As nossas empresas
pautam-se por valores, missões

e visões (a chamada “filosofia
empresarial”) e questionam
continuamente a impermanência dos recursos, dos mercados
e do seu capital humano em
busca da melhoria contínua dos
produtos, dos processos e do
empenho. E porque as nossas
empresas ambicionam inovar –
quer através de novas ideias,
quer de novas ações – integram
um processo dinâmico que exige, por um lado, um olhar diferente e crítico sobre o mercado
onde atuam e, por outro, uma
capacidade de indagação que
lhes permite almejar determinados resultados, conhecimento e
competitividade, e isto ininterruptamente.
É, portanto, com grande regozijo que assistimos a esta valorização da Filosofia no mundo
pragmático das organizações.
Não temos dúvidas de que o
mundo empresarial e todos os
intervenientes sairão a ganhar e
o nosso País agradece.

30
correiodominho.pt
23 de Outubro 2020

20 de Dezembro 2019 correiodominho.pt
23

Opinião
FABÍOLA LOPES Escritora

Voz aos escritores

É

um vírus. Espalha-se pelo ar, pelo
espirro, pelo respirar. Fica nas paredes, objetos e superfícies. Sobrevive horas, dias fora do corpo humano. Não vai chegar cá. Sabemos muito
pouco sobre este vírus. Ou seja, não sabemos nada. Chegou cá. Lavar as mãos. Lavar as mãos muitas vezes, durante pelo
menos 20 segundos. Cantar os parabéns.
Usar máscara. Usar desinfetante. Não há
máscaras e os desinfetantes atingem preços obscenos.
Fica em casa. Não saias para nada que
não seja urgente e imprescindível para a
sobrevivência. Fica em casa e quando regressares desinfeta tudo, despe-te na porta, banha-te em álcool-gel e põe tudo a lavar. A 30º a 40º ou a mais graus.
Aproveita para cozinhar o que nunca tiveste tempo, fazer limpezas profundas,
fazer os arranjos que andaste sempre a
adiar, ouvir música, ver filmes, refletir.
Tornar-te uma pessoa melhor. Renascer
desta clausura forçada, uma metamorfose
para um mundo novo, repensado, melhorado, mais ecológico. Repara como se
respira já melhor, como o mundo se regenera.
Ou então simplesmente trabalha como
um condenado porque estás em teletraba-

As f(r)ases do Covid 19
lho, com crianças em casa com ensino à
distância. Desesperas um bocadinho todos os dias, mas uma voz martela-te que
isto vai passar, que é uma fase e que vamos conseguir. Vá lá, está quase.
Os números. De infetados, de internados, de mortos. A nossa realidade e o contraste com as outras além-fronteiras. Especialistas, muitos especialistas a alinharem teses, pesquisas e teorias. Todo o pessoal que trabalha na área da saúde a merecer canções, palmas e mimos. Redes informais de apoio organizam-se um pouco
por todo o lado. Há ânimo, há força, há
garra. Vai tudo ficar bem e nascem arcoíris como cogumelos nas florestas.
Não vemos familiares e amigos durante
meses como um gesto de amor maior. O
isolamento como salvação. É só por um
tempo, até o bicho desaparecer. Fica em
casa, fica em casa, fica em casa. Uma renovação a cada 15 dias.
A economia. Os números. A tragédia do

turismo, da restauração, da gestão das
fronteiras. Chegam as máscaras e as proteções individuais como tábua de salvação para muitas empresas. Toca a sair. É
preciso ir para fora cá dentro, redescobrir
Portugal, toda a gente volta ao trabalho,
exceto quem tem crianças menores de 12
anos em casa. Vamos lá, por Portugal, sair
e gastar. Portugal é tão belo!
Os números do bicho estão baixos, mas
não desapareceram. O esforço colossal
não foi suficiente, mas a coisa está melhor. Os transportes. Não mostrem imagens dos transportes com magotes de
gente, que não é aí que se contagiam. Este vírus é seletivo. Não falem que não
houve investimento nem preparação nos
transportes para o regresso ao trabalho,
não falem nas empresas que não aceitaram os horários desencontrados para aliviarem as horas de ponta. Não falem na
baixa de médicos e enfermeiros. Não. Falem antes do investimento feito para ha-

ver mais camas em cuidados intensivos e
ventiladores. Muito Bem! Mas não falem
que não há médicos para depois darem a
devida assistência. Não falem nos doentes
que morreram por terem tido medo de
procurar ajuda ou que procuraram ajuda e
não a encontraram disponível. Não falem
dos hospitais de campanha que vamos ter
nos centros urbanos, nem na falta de recursos humanos, nem nas escolhas que já
espreitam: quem vale mais?
Um paciente Covid ou um oncológico?
Aposta-se tempo e recursos num enfarte
ou num AVC?
E o cansaço. Sobretudo o cansaço, talvez Pessoano, talvez apenas humano,
desta prova de resistência que é pedida a
todos. Uma tristeza que se instala e alastra, faz mais dano do que fado.
Não falem na agonia, na mesquinhez, na
maldade que emergiu mais do que qualquer outra coisa ao longo destes 7 meses.
É fruto de sofrimento? Sem dúvida. Mas
precisamos tanto de saber mais sobre este
vírus aleatório, qual roleta russa que nuns
mata, noutros agoniza e noutros é assintomático, como sobre as doenças mentais
que grassam disfarçadas.
Afinal, há máscaras para todos os gostos.

O cérebro reorganiza a memória dependendo de como será usada no futuro
“Quando vemos onde está um
objeto, essa informação é armazenada de forma diferente
no cérebro se anteciparmos que
vamos precisar de o alcançar
ou de dizer a alguém onde se
encontra”

U

m recente artigo científico internacional
publicado na revista
PLOS ONE demonstrou que a
forma como o cérebro memoriza informação temporariamente
é diferente consoante o uso que
se lhe é dado no futuro.
O estudo analisou a atividade
cerebral de 14 participantes
através de imagens de ressonância magnética funcional enquanto realizavam simples tarefas de memorização num ecrã
de computador. Conseguiramse encontrar diferenças nos padrões de ativação cerebral entre
os participantes que responderam verbalmente e os que premiram de um botão.
A memória que está em estudo
designa-se memória de trabalho

e é usada a todos os momentos.
É a memória que nos permite
decorar um número de telefone
ou a matrícula de um automóvel para depois realizarmos
uma ação. Essa informação é
usada e processada e, se se revelar importante, guardada na
memória a longo prazo. “Quando vemos onde está, por exemplo, um smartphone, essa informação é armazenada de forma
diferente no cérebro se anteciparmos que vamos precisar de o
alcançar ou de dizer a alguém
onde ele se encontra”, indica
Art Pilacinski, investigador no
Proaction Lab, Universidade de
Coimbra.
Algumas das regiões do cérebro relacionadas com memória
de trabalho (assinaladas a cores
na imagem) estão intimamente
ligadas com o movimento de
mãos e orientação espacial. Estas tornam-se mais ativas se os
participantes souberem que terão de premir um botão para
responder, reorganizando o armazenamento da memória de

DANIEL RIBEIRO
Proaction Laboratory

Ciência Viva
trabalho em conformidade.
“Esta descoberta é muito importante para futuras investigações acerca da memória de trabalho, que até então, descuravam a tipologia de resposta dos
participantes. Agora sabemos
que isso modifica os padrões de
ativação cerebral”, indica o investigador responsável. “O cérebro humano evoluiu para permitir a locomoção. Esta
propriedade da memória de trabalho em antecipar uma ação
futura é um ótimo exemplo disso mesmo”, finaliza.
Referência do artigo:

Pilacinski A, Höller-Wallscheid MS, Lindner A (2020)
Remember how to use it: Effector-dependent modulation of
spatial working memory activity in posterior parietal cortex.
PLoS ONE 15(8): e0238022.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238022
Legenda da figura:
Áreas do cérebro relacionadas

com movimento e com a memória de trabalho. Fonte: Pilacinski A, Höller-Wallscheid
MS, Lindner A (2020) Remember how to use it: Effector-dependent modulation of spatial
working memory activity in
posterior parietal cortex. PLoS
ONE
15(8):
e0238022.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238022
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9 Terr
e aço de uso exclusivo
9 Último andar
9 No centro da cidade

9 T3 como Novo
9 Cozinha mobilada
e equipada

AMI 7630

9 Garagem p/ 3 carros

Go
onçalo Silva

www.florestaimobiliaria.pt
Rua do Taxa n.5 ʹ S. Vitor
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ID:124391042-1 -

635.000 €

C.E.:(C) Moradia individual única, situada
em uma das melhores zonas de Braga, Nogueira,
servida de ótimos acessos ao centro de Braga
e à auto estrada.

ID:124391044-80 -

139.900 €

C.E.:(C) T3 na Avenida da Liberdade.
Com aquecimento central, sala ampla com soalho
de madeira, 3 quartos, um deles suite, com roupeiros
embutidos. Apartamento com 2 casas de banho completas, lugar de garagem, prédio com 2 elevadores.

ID:124391032-59 -

220.000 €

C.E.:(A) Casa de Campo recuperada
em S. Mamede D' Este, com muito bom gosto.
Equipada com aquecimento completo, recuperador
de calor, a 5 min. do centro da cidade.

ID:124391058-4 -

88.000 €

C.E.:(C) Excelente T1+1 na zona da Sé,
com lugar de garagem em prédio com elevador.
Imóvel encontra-se arrendado.
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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

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

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

PRECISA-SE PARA O SUL DE FRANÇA
• Trolha com experiência para remodelações
• Precisa-se Homem de Pladur
- Contrato de 6 meses
- Damos apartamento
Tlm. 967 878 478
e-mail: meubles.martins@wanadoo.fr

COMPRO!!!
Imóveis, Automóveis,
Ouro/Prata,
Antiguidades...
Tlm. 967 200 625
Email:
investimentos.imogold@gmail.com

PRECISA-SE
EMPREGADA
MESA/BALCÃO
Com experiência
Folga ao domingo.
Rua S. Victor, n,º 36 - Braga

€€€€ 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

ARRENDO
T1
A UNIVERSITÁRIOS
Av. João XXI - Braga

Tel: 964751691

antenaminho.pt

106.0 FM

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

Favor ligar: 927 562 704

POSSIBILIDADE DE VENDA COM OPÇÃO DE COMPRA!
MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO...
Rua dos Pedreiros n.º27 e 29,
Parque Industrial das 7 Fontes 4710-553 Braga
Ligue já: 967200625 ou 253615311 statusmoneylda@gmail.com
STATUSMONEY... Porque dinheiro não é problema...
É a solução!!

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

Correio
do Minho.pt

Faça a sua assinatura

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

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

Nome
Morada
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

correiodominho.pt 23 de Outubro 2020
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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

MUSTANG CABRIO ECOBOOST 55
ANOS 2020– 59.900,00€
KMZERO 7 ANOS 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
RTP 1
05:59
06:30
10:00
13:00
14:15
14:57
17:30
19:08
19:59
21:00
21:40
22:57
00:49
00:57
02:47

RTP 2

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Linha da Frente
A Nossa Tarde
Portugal em Direto
O Preço Certo
Telejornal
Sexta às 9
Quem Quer Ser Milionário
- Alta Pressão
Ensaia Comigo
Eléctrico
Mau Mau Maria
O Sábio

19:11
19:27
19:38
19:50
19:57
20:09
20:25
20:32
20:39
20:49
20:55
21:30
22:08
23:58
00:40
01:11
02:13
05:49
06:32

Matemática
Porto Papel
Atchoo
Peanuts
Ao Resgate da Selva
Tufão
Não-Não
Lili E A Baía dos Tesouros
Os Nuvinhas
Banda Zig Zag
Do Jardim Para a Mesa
Jornal 2
Linhas Sombrias
Saint Amour
A Rede
Sociedade Civil
Euronews
Sinais de Vida
Repórter África

SIC
06:00
09:00
10:00
13:00
14:15
15:15
16:00
18:00
18:45
19:30
20:00
21:30
22:15
00:00
00:45
01:15
02:00
02:45

TVI
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Rainha das Flores
Júlia
Amor à Vida
Êta Mundo Bom!
O Noivo é Que Sabe
Jornal da Noite
Nazaré
Terra Brava
Totalmente Demais
O Noivo é Que Sabe
Linha Aberta
Original é a Cultura
Volante

06:00
06:30
10:14
13:00
14:50
16:00
18:00
19:00
19:57
21:45
00:00
02:00
03:00

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
Quer O Destino
Big Brother - A Revolução
- Extra
Santa Bárbara
A Outra

Publicidade

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 – grosseiro; devota. 2 - ligues; puro.
3 - bom; sopros; raso. 4 - gemido; estirpe. 5 - conclusão;
doente. 6 - al; almadia; molesta. 7 - corcovo; praticar.
8 - rodízio; caverna. 9 - adulação; bruxa; além. 10 - desgraça; carimba. 11 - penates; terraços..
VERTICAIS: 1 – esforçar-se; agonia. 2 - gordura; prece.
3 - condição; eles; próximo dos pólos. 4 - tropel; vestígios;
condenada. 5 - nulidade; ápice. 6 - descantes. 7 - escuto;
espaço. 8 - sobre; ordem; então. 9 - levianos; solitário;
aspecto. 10 - baga-gem; leito. 11 - os; devotos.

Sudoku
ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

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

5

8
2

labhilariolima@mail.telepac.pt

8

7

9

4

FARMÁCIAS

6

AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124

CABECEIRAS DE BASTO
MOUTINHO T. 253 662 247

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

Praça do Comércio, 47

Largo da Boavista

Praça Guilherme de Abreu, 61

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
FILIPE T. 253 812 424

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
QUINCHÃES T. 253 498 063

ARCOS DE VALDEVEZ
CENTRAL T. 258 515 173

PONTE DE LIMA
BRITO T. 258 941 167

Rua das Cavadas, 48

R. Cerqueira Gomes, 66

Rua do Souto, 70

VILA NOVA DE FAMALICÃO
GAVIÃO T. 252 317 301

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

VIANA CASTELO
CENTRAL T. 258 822 527

Av. Eng. Pinheiro Braga, 72

R. da Corredoura, 50

R. Manuel Espregueira 120

GUIMARÃES
NOBEL T. 253 516 599

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

Largo Dr. Martins Lima, 23-24

BRAGA
NUNO BARROS T. 253 623 708
Calçada Real, 4-6

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

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

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

R. de Santo António, 70

Praça da República, 92

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
VALE DO MOURO T. 251 565 821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Quinta Andorinhas Loja 9/10

3

3

6
5
9

6

5
8

7

3

4
7

1

9
8

2

5

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

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

964 131 762

Colombiana
Corpo bonito, Peludinha,
Peito XL.
Atendo sem pressas.
Oral profundo, 69, minete,
+ acessórios.

913 639 564

Publicidade 31

A PEQUENA
SEREIA
961 978 920

Menina só

PORNOS
AFRICANAS

925 751 527

Segunda 19/10/20

Corpo de boneca com
massagem e muito mais.

910 259 744

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

JOGOS

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

910 403 606

EXCELENTE
MASSAGEM

Sorteio 42/2020

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

Terça 20/10/20

Sorteio 84/2020

1 hora de prazer, por marcação.
Somente números identificados.
Prazer até ao fim.

5 6 15 37 42
*3 *4

927 284 660

Quarta 21/10/20

Insólito

Mulher ganha 17 mil euros
a vender leite materno
após ser barriga de aluguer

Julie Dennis, de 32 anos e natural da Florida,
foi barriga de aluguer de um casal que não
conseguia ter filhos e, após dar à luz à
criança, resolvem rentabilizar o facto de estar
a produzir leite materno. Começou a vendê-lo e, em menos de seis meses, já ganhou
mais de 17 mil euros com o ‘negócio’.
A mulher, que é professora primária, vende o

Anastasiya

Kvitko
A russa soma e segue
no que diz respeito
a seguidores
nas redes sociais.
Conhecida como ‘Kim
Kardashian russa’,
Anastasiya Kvitko
já ultrassapou
os 12 milhões
de seguidores
no Instagram.

produto a 80 cêntimos por centilitro a
mulheres que não consigam produzir leite.
Todos os meses, a norte-americana consegue produzir cerca de 40 litros de leite materno, que depois congela.
Julie criou uma forma de transporte com
placas de gelo, que permite que o produto
chegue nas melhores condições.
Apesar do sucesso que leva no negócio de
venda de leite materno, Julie admite que é
atacada nas redes sociais e alvo de assédio.

Sorteio 85/2020

2 19 21 44 49
+2

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: Cavaleiro de Copas,
que significa Proposta Vantajosa.
Amor: As suas emoções estão ao
rubro. Encha a sua cara-metade de
mimos.
Saúde: Dê especial atenção aos
dentes. Coma mais maçãs e
amêndoas.
Dinheiro: Poderá receber uma nova
proposta. Está em maré de sorte.
Números da Sorte: 4, 12, 18, 25,
36, 41
Touro
Carta do Dia: Rei de Espadas, que
significa Poder, Autoridade.
Amor: Dê uma oportunidade ao
amor. Ninguém nasceu para estar
sozinho.
Saúde: Fumar mata. Largue o vício.
Dinheiro: Poderá ter de recorrer à
sua autoridade para resolver um
problema.
Números da Sorte: 7, 14, 16, 23,
38, 45
Gémeos
Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Vai passar momentos
agradáveis junto da pessoa amada.
Saúde: Evite abusar dos doces.
Ajude a prevenir a diabetes.
Dinheiro: Bom período para fazer
uma poupança. Amealhar nunca é
demais.
Números da Sorte: 12, 18, 21, 34,
36, 43

Sorteio 43/2020

Caranguejo
Carta do Dia: O Louco, que significa
Excentricidade.
Amor: Oportunidade para um novo
compromisso. Parta à aventura!
Saúde: Para aliviar a sinusite faça
vapores com camomila.
Dinheiro: Boas perspetivas a nível
financeiro. Esteja atenta.
Números da Sorte: 4, 17, 21, 29,
31, 44

76 775
2.º Prémio 19 189
3.º Prémio 59 440
4.º Prémio 79 004
Terminação 5
Série sorteada 3.ª

Leão
Carta do Dia: O Sol, que significa
Glória, Honra.
Amor: A vida afetiva está protegida.
Terá um futuro muito feliz.
Saúde: Os ossos podem andar
mais frágeis. Apanhe mais sol.
Dinheiro: Possibilidade de receber
um aumento. Irá sentir-se honrada.
Números da Sorte: 7, 18, 21, 39,
42, 45

Quinta 22/10/20

1.º Prémio

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

Virgem
Carta do Dia: 8 de Paus, que
significa Rapidez.
Amor: O tempo passa a correr.
Dedique-se à sua família, veja os
seus filhos crescerem.
Saúde: Cuide dos ossos e
articulações, evite carregar pesos.
Dinheiro: Invista no seu futuro,
aumente os seus conhecimentos
inscrevendo-se numa ação de
formação.
Números da Sorte: 1, 18, 23, 27,
28, 46

Balança
Carta do Dia: Valete de Ouros, que
significa Reflexão, Novidades.
Amor: Se está só, o amor pode
bater-lhe à porta. Um amigo vai
fazer-lhe uma declaração.
Saúde: Acalme a sua mente
habituando-se a relaxar ao final de
cada dia.
Dinheiro: Seja mais prudente, não
gaste tanto dinheiro de forma
impulsiva.
Números da Sorte: 4, 16, 17, 38,
39, 41
Escorpião
Carta do Dia: Rainha de Paus, que
significa Poder Material.
Amor: Procure estar mais perto das
pessoas que ama.
Saúde: Use protetor solar mesmo
no Inverno. Proteja a pele.
Dinheiro: Terá poder material para
fazer uma compra que deseja há
muito.
Números da Sorte: 3, 5, 19, 23, 37,
42
Sagitário
Carta do Dia: 8 de Ouros, que
significa Esforço Pessoal.
Amor: Faça um esforço para estar
mais em casa. Podem sentir a sua
falta.
Saúde: Coma mais sopa. Ajuda a
manter o organismo saudável.
Dinheiro: Procure formas de
rentabilizar as finanças. Dinheiro
parado não cresce.
Números da Sorte: 5, 9, 13, 17, 34,
47
Capricórnio
Carta do Dia: Cavaleiro de Paus,
que significa Viagem Longa, Partida
Inesperada.
Amor: Evite cobrar do seu par
aquilo que também não consegue
fazer.
Saúde: Invista no desporto. Tornese mais saudável.
Dinheiro: Pode ter de fazer uma
viagem de trabalho. Dê o seu
melhor.
Números da Sorte: 1, 3, 17, 19, 25,
49
Aquário
Carta do Dia: 10 de Copas, que
significa Felicidade.
Amor: Pode cruzar-se com a
pessoa que idealizou para si. Esteja
atenta!
Saúde: O excesso de atividades
pode desgastá-la.
Dinheiro: Poderá ter uma alegria no
campo material. Merece tudo de
bom.
Números da Sorte: 1, 9, 20, 24, 39,
46
Peixes
Carta do Dia: O Dependurado, que
significa Sacrifício.
Amor: É provável que tenha que
fazer um pequeno sacrifício pela
sua relação. Dê para receber.
Saúde: Coma mais peixe. Ajuda a
combater o cansaço e a ansiedade.
Dinheiro: Faça ajustes ao
orçamento para não acumular
dívidas.
Números da Sorte: 7, 16, 27, 29,
34, 44

Publicidade

C
m
Monção

Pulseira eletrónica por
violência doméstica
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Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Investimento de 65 milhões de euros

Paredes de Coura liga-se também à A28

Viana do Castelo

Requalificação de zona industrial
lançada a concurso

Fafe
O Comando Territorial de Braga,
através do Núcleo de Investigação
Criminal de Fafe, apreendeu plantas
de canábis, em Fafe. No âmbito de
uma investigação por tráfico de
estupefacientes que decorria desde
Setembro, os militares da Guarda
apuraram que o suspeito, de 20
anos, teria plantas de canábis no
interior da sua residência, visíveis
do exterior. Foram apreendidos os
seguintes artigos: Quatro pés de
plantas de canábis; 12 doses
individuais de liamba; Quatro
sementes de canábis; Um
telemóvel; 200 euros em dinheiro.

Braga

Apreensão de armas
O Comando Territorial de Braga, através do
Posto Territorial de Braga, apreendeu
armas de fogo em Lamas, Braga.
No seguimento de uma denúncia por
ameaça com arma de fogo, os militares
deram cumprimento a um mandado de
busca domiciliária que culminou na

Universidade do Minho cria formulário
interno para reportar casos positivos
A Universidade do Minho (UMinho) está a desenvolver um
formulário online para que os membros da comunidade académica
com teste positivo ao novo coronavírus possam "dar o alerta".
O pró-reitor e presidente da Comissão Covid-19 da UMinho, Paulo
Cruz que aquele formulário deverá estar disponível “nos próximos
dias”, na intranet e no portal académico, “com total protecção de
dados”. Segundo Paulo Cruz, a Universidade do Minho registou,
desde o início do ano lectivo, 52 casos de infecção por SARS-CoV-2.
“São números totais, alguns já estão curados”, sublinhou.

O Comando Territorial de Viana do
Castelo, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), deteve um homem
de 74 anos por violência doméstica,
no concelho de Monção. No âmbito
de uma investigação, os militares da
Guarda apuraram que o indivíduo
exerceu violência física e psicológica
durante 40 anos sobre a cônjuge de
72 anos e os dois filhos do casal,
actualmente maiores de idade.

Apreensão
de plantas de canábis

Com 52 casos desde o arranque do ano

O presidente da Câmara de Paredes de Coura não esconde o contentamento por ver possível
a concretização de um velho anseio do seu concelho e ontem anunciado pelo Governo, através do Programa Nacional de Investimentos: a ligação de Paredes de Coura à autoestrada
A28 via Sapardos está orçada em 65 M€, complementando a ligação que já está em execução entre o Parque Industrial de Formariz e a autoestrada A3.
“Nós sabíamos que a possibilidade de melhores acessibilidades a Paredes de Coura estava
no nó de Sapardos. Sempre foi a nossa aposta. A ligação da A3 ao Parque Empresarial de
Formariz melhorará muito as possibilidades de desenvolvimento de Paredes de Coura. Agora com a ligação de Caminha (A28) ao nó Sapardos, Paredes de Coura ganha uma nova centralidade, uma nova via direta e gratuita para Viana do Castelo e para o Porto”, argumenta
Vitor Paulo Pereira, acrescentando que “estas duas novas ligações aumentarão a competitividade externa do nosso concelho e promoverão a coesão interna do Alto Minho”.
O presidente da Câmara de Paredes de Coura recorda que esta possibilidade da ligação à autoestrada A28 via Sapardos já havia sido abordada ao Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, aquando da sua última visita ao concelho para a Cerimónia de
Assinatura do Auto de Consignação da ligação do Parque Empresarial de Formariz à A3, no
âmbito do Programa de Valorização de Áreas Empresariais.

apreensão de duas pistolas de
calibre 6.35mm e 43 munições do mesmo
calibre.
O suspeito tem 62 anos

Guimarães

Detenção por condução
sob o efeito do álcool

António, a PSP procedeu à detenção de
um cidadão com 56 anos de idade, por
condução de veículo automóvel com taxa
de alcoolemia superior à permitida por lei,
tendo acusado uma TAS de 1,224 g/l no
sangue.
O detido notificado para comparecer no
Tribunal Judicial de Guimarães.

A Câmara de Viana do Castelo aprovou por unanimidade, a abertura
de um concurso público para uma empreitada de quatro milhões de
euros de requalificação do espaço público da zona industrial de
Neiva. A decisão foi tomada em reunião ordinária do executivo
municipal e prevê “a ampliação e requalificação da segunda fase da
zona industrial de Neiva, implicando novas acessibilidades e novas
infraestruturas de água, saneamento, gás e fibra óptica”.
Publicidade

O SEU PARCEIRO DE INVESTIMENTO

Rua de Santa Margarida, n.º 33
4710-306 BRAGA
Tllm.916 638 614
www.eagleperspective.pt

Na cidade de Guimarães, na Rua de Santo

PRODUTOS DA SEMANA
DE 22 A 28 DE OUTUBRO
EM TODA A CARNE DE PORCO...............25% EM CARTÃO

LOMAR - BRAGA
JUNTOS PELO MELHOR E MAIS BARATO

DOURADA DE VIVEIRO 200 A 600GR ..................3.99€/KG
BACALHAU CRESCIDO DA NORUEGA..................6.99€/KG
MAÇÃ GOLDEN, ROYAL GALA, STARKING CAT:II....0.99/KG
QUEIJO BARRA FLAMENGO ILHA AZUL...............3.99€/KG

