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HOSPITAL DE BRAGA JÁ REALIZOU MAIS DE 45 MIL TESTES
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Covid-19

Destaque

Já foram realizados mais de 45 mil testes
e internados mais de 300 doentes Covid
DESDE O INÍCIO da pandemia em Março último, o Hospital de Braga já realizou mais de 45 mil testes de despiste ao novo
coronavírus SARS-CoV-2. Ao longo destes meses e até ao momento foram internados mais de 300 doentes com a patologia.

DR

DR

Teste PCR ao vírus (amostra colhida com zaragatoa)

Amostragem é recebida na ‘Sala Covid’ do Serviço de Patologia

DR

Mensagens de motivação no corredor do ‘Circuito Covid’ que faz análise

REPORTAGEM

+ mais

| Marta Amaral Caldeira |

Desde o início da pandemia, em
Março último, o Hospital de
Braga já realizou mais de 45 mil
testes de despiste ao novo coronavírus - SARS-CoV-2 e já foram internados mais de 300
doentes. Neste momento há 24
utentes internados com Covid19, 19 em enfermaria e cinco
nos Cuidados Intensivos.
Até agora o Hospital de Braga
conseguiu dar resposta a todos
os casos identificados com o novo coronavírus, não tendo existido, ainda, a necessidade de expandir a capacidade instalada.
No entanto, e jogando por antecipação, a unidade hospitalar
bracarense desenhou um ‘plano
especial Covid’ para esta época
de Outono/Inverno, que incluiu
o reforço da capacidade do Serviço de Urgência, de internamento e também de testagem ao
SARS-CoV-2.
Depois do teste convencional
realizado ao utente suspeito de
Covid-19 (com zaragatoa), a
amostra de fluído que é recolhida segue depois para o Serviço
de Patologia Clínica do Hospital
de Braga, que, ao longos dos últimos meses e desde que se instalou a pandemia Covid-19, foi

DR

Serviço de Patologia Clínica reorganizou-se e reforçou-se com mais elementos na equipa para responder aos pedidos de testagem

reajustado e readaptado precisamente para atender à nova realidade e responder maior eficácia
e rapidez às necessidades da comunidade, nomeadamente ao nível da quantidade de testes de
diagnóstico ao novo coronavírus.
Foram várias as alterações levadas a cabo no Serviço de Patologia Clínica com o objectivo de
dar uma resposta pronta à comunidade, conduzindo à sua reor-

ganização em termos espaciais e
de recursos humanos, indica Aurélio Mesquita, patologista clínico do Serviço de Patologia Clínica do Hospital de Braga, que
‘viajou’ com o ‘Correio do Minho’ pelos corredores específicos onde se analisam as amostras de doentes suspeitos de
Covid-19.
O Serviço de Patologia Clínica
teve que se readaptar para responder às novas necessidades

entretanto surgidas e isso incluiu
“a implementação de um circuito específico Covid-19 para a
área da Biologia Molecular, em
que de dois passámos a ter oito
elementos em exclusivo e uma
nova redistribuição dos recursos
humanos, em sistema rotativo
para garantir a capacidade de
testagem”, referiu o patologista
clínico.
Trata-se de um circuito específico e rigoroso que foi montado

O teste diagnóstico que
permite a identificação de
presença do vírus é
realizado pela técnica gold
standard RT-qPCR - “que é
uma técnica molecular em
que, neste caso, se faz a
extracção do RNA (ácido
ribonucleico) viral e depois
a ampliação dos ácidos
nucleicos específicos do
vírus”, explica, a propósito,
Aurélio Mesquita,
patologia clínico do
Serviço de Patologia
Clínica do Hospital de
Braga. “Este é o teste
convencional que fazemos
e por via do qual o médico
faz o diagnóstico correcto
ao paciente suspeito de ter
Covid-19”.
especialmente para responder às
solicitações Covid e onde médicos e técnicos circulam e trabalham com todo o cuidado a fim
de evitar uma eventual contaminação.

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

1 de Setembro 2016 correiodominho.pt
Destaque 3

Covid-19

Hospital de Braga quase triplica
capacidade de testagem
COM A AQUISIÇÃO de novos equipamentos para a área de Biologia Molecular do Serviço de Patologia Clínica, o Hospital de Braga
“aumentou drasticamente” a capacidade de testagem à Covid-19, passando a poder fazer 1000 testes diários.
§testes diários
REPORTAGEM
| Marta Amaral Caldeira |

Com o objectivo de continuar a
garantir uma “absoluta resposta”
à comunidade que serve e antecipando já a evolução da pandemia provocada pelo novo coronavírus na época de Inverno, o
Hospital de Braga aumentou significativamente a sua capacidade de testagem com a aquisição
de dois novos equipamentos para a área de Biologia Molecular
do Serviço de Patologia Clínica.
A capacidade de testagem do
hospital quase triplicou, passando de 400 para mais de 1000 testes diários.
É na agora intitulada ‘Sala Covid’ do Serviço de Patologia Clínica do Hospital de Braga que
chegam as amostras dos doentes
suspeitos de Covid-19 e é aí que
se faz a primeira verificação,
com o registo, desinfecção e etiquetagem da amostragem. Só
depois desta primeira etapa, é
que as amostras seguem para
análise efectiva nas salas de investigação de Biologia Molecular, onde é feito o procedimento
para o diagnóstico positivo ou
negativo à Covid.
Mal se entra neste circuito específico ‘Covid’ do Serviço de
Patologia, sente-se a esperança
dos arco-íris coloridos colados
nas portas ao longo do corredor
e que foram desenhados por
crianças, certamente filhos e familiares de quem ali trabalha, e
que servem de motivação.
Na ‘Sala Covid’, que serve de
recepção de amostras de doentes
suspeitos de Covid-19, que chegam em embalagens individualizadas e apropriadamente embaladas em parafilme, há uma série
de regras de segurança e normas
a seguir, que começam com a
respectiva desinfecção do invólucro. As amostras são depois
desembaladas e etiquetadas dentro de uma ‘câmara de fluxo laminar’ (câmara que tem um fluxo que permite que o ambiente

Capacidade foi aumentada
Unidade realiza
em média
300 a 350 testes diários

DR

O Hospital de Braga realiza uma
média de 300 a 350 testes diários
para despiste à Covid-19 e nos ‘picos’ de alguns dias chegou aos 400
- que era o limite. Actualmente a
capacidade quase triplicou para os
mais de 1000 testes diários e o
‘tempo de resposta’ (resultados) é
também mais rápido.
Estas ‘respostas mais rápidas e eficazes’ fazem-se também ao nível
dos ‘testes rápidos’ +, também por
PCR, que o hospital faz em situações de emergência, por exemplo
no caso de uma grávida, e cujo resultado é dado em 20 minutos.

Aurélio Mesquita, patologista clínico do Hospital de Braga, garante que “capacidade de testagem aumentou drasticamente”

lá dentro esteja estéril e impeça
a libertação para o exterior) precisamente “para não haver
propagação e contaminação do
resto da sala, caso o resultado
seja positivo”.
“Este circuito diferenciado é
iniciado com os técnicos que fazem a recepção e preparação das
amostras que seguem depois para as respectivas áreas de análise”, explica Catarina Rebelo, a
coordenadora dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica da Patologia Clínica do
Hospital de Braga. Todos os passos são importantes “para limitar
ao máximo o risco”, afirmou.
“Trabalhamos sempre em câmara de fluxo laminar porque nos
dá também um maior nível de
segurança”, asseverou.
Depois da fase de recepção, as
amostras passam seguidamente
para a área propriamente dita da
Biologia Molecular - que são
outras salas diferentes dentro
deste ‘circuito Covid’ no Serviço de Patologia - onde se realiza
especificamente o processamento das amostras para pesquisa de
SARS-CoV2.

DR

Catarina Rebelo coordena os técnicos de Patologia e diz que “segurança” é prioridade

DR

Um dos equipamentos recentemente adquiridos que ajudam ao diagnóstico ‘Covid’

É nestas salas específicas de
investigação molecular que estão os mais antigos e mais recentes equipamentos - extractores
(para extracção do RNA viral
das amostras) e termocicladores
(para ampliação dos ácidos nucleicos) - e que permitem fazer a
verificação correcta e rápida, esclarece o patologista clínico, Aurélio Mesquita, indicando que o
resultado demora apenas entre
2,5 a 3 horas e é com ele que o
médico faz o diagnóstico.
Aurélio Mesquita indica que o
Hospital de Braga já tinha dois
equipamentos - que até ao momento deram resposta a todos os
pedidos de diagnóstico - frisando que foram recentemente adquiridos mais dois equipamentos, “aumentando drasticamente
a capacidade de testagem e antecipando a necessidade de um
maior número de pedidos para a
realização de testes PCR, sobretudo agora com a entrada no Inverno, o Serviço de Patologia
vai poder responder com maior
rapidez e celeridade aos pedidos
que se estima que subam neste
período”.
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Covid-19 coloca 24 turmas
do concelho em isolamento
SÃO 24 as turmas do ensino público em isolamento actualmente no
concelho de Braga. No total, estão em casa 1066 pessoas, entre alunos,
professores e funcionários.
BRAGA

COVID-19
112,440

MORTES
2,276 (+31)

Casos Confirmados

RECUPERADOS

PORTUGAL

65,880 (+1,349)

CASOS ACTIVOS

+ 2,899 NOVOS CASOS

44,284 (+1,519)

| Marlene Cerqueira |

Nos estabelecimentos de ensino
da rede pública do concelho de
Braga estavam, ontem, 24 turmas a cumprir isolamento por
determinação da Autoridade de
saúde local.
Estas 24 turmas correspondem
a 2,25% do universo total de
turmas que frequentam a rede
pública da educação desde o
pré-escolar até ao ensino secundário, envolvendo aproximadamente 1066 pessoas.
É no secundário que mais turmas estão em casa: uma dezena.
A cumprir isolamento estão
ainda três turmas do pré-escolar,
seis turmas do 1.º ciclo, duas turmas do 2.º ciclo e três turmas do
3.º ciclo.
A nível de ensino superior, a
Universidade do Minho actualizou ontem a informação de que,
até às 24 horas de quinta-feira,
tinham sido reportados 57 casos
de Covid-19 à Comissão de Elaboração e Gestão do Plano de
Contingência Interno Covid-19.
O ‘Correio do Minho’ sabe que
também no Centro Regional de
Braga da Universidade católica
já foi sido detectado pelo menos
um caso positivo.
O aumento progressivo de turmas em isolamento e de casos de
Covid-19 na comunidade universitária acompanha o aumento
de casos de confirmados de Covid-19 na comunidade em geral.
Nos últimos dias Braga registou um aumento exponencial de
novos casos de infecção pelo novo coronavírus.
Anteontem, ao final do dia, estavam confirmados um total de
2423 registados desde o início
da pandemia, mais 394 do que
no mesmo dia da semana passada.
Apesar do aumento de casos,
tem havido uma disseminação
bastante alargada das infecções,
sem que tenham sido identificados até agora focos de contágio
ou cadeias de transmissão com

Portugal
Parlamento aprova
uso obrigatório de
máscara ao ar livre

46391
NORTE

O parlamento aprovou a proposta do PSD que impõe o uso obrigatório de máscaras na rua sempre que não seja possível manter
o distanciamento, devido à pandemia.
O projecto foi aprovado ontem
com os votos a favor do PS, PSD,
CDS, e PAN, os votos contra da
Iniciativa Liberal e a abstenção
do PCP, BE, PEV e da deputada
não-inscrita Joacine Katar Moreira.

9388
CENTRO

51313
LISBOA
E VALE DO
TEJO

2272
ALENTEJO
DR

Rio deixa um apelo especial à responsabilidade das pessoas colocadas em isolamento

grande número de casos associados.
Apesar do aumento substancial
de infecções, Ricardo Rio mantém a perspectiva de que “no actual cenário” não se justificam
medidas mais restritivas para
controlar a pandemia no concelho.
O facto das unidades de saúde
ainda terem ampla capacidade
de resposta tranquiliza, mas
sempre com a consciência que a
situação epidemiológica se pode
alterar rapidamente.
“Neste momento, do ponto de
vista do que é a avaliação do fim
de linha nos cuidados de saúde,
ou seja do Hospital, a situação
está controlada, não se registando um grande fluxo de doentes

lll
Tem vindo a aumentar
exponencialmente o
número de novos casos de
Covid-19 no concelho de
Braga. Anteontem estavam
confirmados 2423 casos,
mais 394 do que no mesmo
dia da semana passada.

Covid. Aliás, o nosso hospital
tem tido capacidade para apoiar
até outras unidades de saúde
nesse âmbito. Esta é uma constatação que nos deixa menos preocupados”, admite Ricardo Rio,
em declarações ao ‘Correio do
Minho’.
O presidente da Câmara aproveita ainda para reiterar alguns
conselhos que devem “ser seguidos à risca” por todos, como utilizar sempre máscara de protecção, lavar ou desinfectar frequentemente as mãos e manter o
distanciamento social.
Porém, o maior apelo de Ricardo Rio é ao “sentido de responsabilidade” de quem sentir algum sintoma associado à
Covid-19.
Ricardo Rio dirige um apelo
especial à responsabilidade “de
todas as pessoas a quem foi imposto o isolamento para que o
respeitem”. O edil nota que mais
do que o aumento de novos casos, tem vindo a aumentar exponencialmente o número de pessoas colocadas em vigilância
activa. “É fundamental que estas
pessoas cumpram o isolamento
para que, no coso de estarem infectadas, quebrem a cadeia de
transmissão”, realça.

2373
ALGARVE

369

334

MADEIRA

AÇORES

42,269,224

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 300,021 NOVOS CASOS

31,329,744

CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
RÚSSIA
ESPANHA

8,678,157
7,810,114
5,332,634
1,480,646
1,110,372

1,146,184

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

228,620 2,785,520
117,901
683,271
155,996
391,341
25,525
335,870
34,752
N/A

15,911
8,944
8,318
2,300
2,031

Mundo
Itália com mais de 19 mil casos e 91 mortos
Itália registou 19.143 contágios pelo novo coronavírus e 91 mortes atribuídas à covid-19 nas últimas 24 horas, num dia em que se realizaram mais de
182.000 testes de diagnóstico, indicou o Ministério da Saúde italiano.
Segundo os dados oficiais, com os números de hoje, Itália acumula 484.869
casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia, em
meados de fevereiro, enquanto o de mortes subiu para 37.057.
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“BragaNoivos é marca incontornável
e exemplo para outros promotores”
RICARDO RIO, presidente da Câmara de Braga, inaugurou, ontem, a BragaNoivos’20, destacando a organização da exposição que
decorre dentro das “regras de segurança” e dando-a como “um exemplo” para outros promotores dinamizarem outros eventos.
BRAGANOIVOS 2020

+ mais

| Marta Amaral Caldeira |

É com o foco na “retoma da indústria dos casamentos” e tendo
como cenário o arco-íris, fazendo passar a mensagem de que
“vai ficar tudo bem”, que a BragaNoivos 2020 abriu, ontem,
portas, convidando os noivos a
entrar e a deixar-se inspirar pelas
várias propostas para um ‘casamento perfeito’. Para o presidente da Câmara Municipal de Braga este “o evento é, hoje, já uma
marca incontornável do calendário de actividades do Altice Forum Braga”.
“É mais uma edição de um certame que foi ganhando créditos
ao longo dos anos e que, neste
ano de pandemia tem um cunho
simbólico, porque apesar de todos os cuidados que todos temos
que ter e do sentido de responsabilidade que tem que estar presente em todas as ocasiões, a vida não pode parar. E a realização
desta edição da BragaNoivos,
com todas as restrições e regras,
é um testemunho de que as coisas podem acontecer”.
Ricardo Rio destacou a organização do evento, garantindo que
decorre em total ambiente de
“segurança” para o público visitante, que ali tem acesso a um
número alargado de expositores
com uma oferta muito diversificada para quem está com o horizonte de poder vir a contrair matrimónio no futuro próximo.
O edil bracarense disse, ainda,
que a BragaNoivos é “um exemplo” para outros promotores ao
nível de eventos que podem ser
realizados no Altice Forum Braga. “Esta é uma demonstração
aos promotores de que é possível organizar eventos respeitando as circunstâncias que hoje vivemos e as necessidades de
acautelar as regras de segurança
em vigor e esperemos que no futuro haja mais eventos que possam replicar esta organização”.

ROSA SANTOS

Presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, e a equipa da BestEvents, inauguraram, ontem, a BragaNoivos 2020

lll
“É mais uma edição de um
certame que foi ganhando
créditos ao longo dos anos e
que, neste ano de pandemia
tem um cunho simbólico,
porque apesar de todos os
cuidados que todos temos
que ter, a vida não pode
parar.”
Ricardo Rio,
Presidente da Câmara de Braga
ROSA SANTOS

A organização está resoluta
“dar confiança” às empresas do
sector e diz que “é possível fazer
casamentos e outros eventos similares na mesma, embora com
regras e com responsabilidade”
e chama a atenção que é preciso
que o casamento volte ‘a estar
na moda’.
“Acreditamos que a realização
da BragaNoivos vai ajudar a relanç ar negó cios e fazer mexer
este sector”, sublinha Jorge Ferreira, da BestEvents, entidade
que organiza o evento e vê esta
edição como “fundamental” para as cerca de 110 empresas par-

‘Solar das Bouças’ de Amares marca presença no evento e tem várias sugestões

ROSA SANTOS

Dos vestidos às alianças, há de tudo para ver na exposição da BragaNoivos’20

A BragaNoivos 2020
convida os apaixonados
a ‘tirar partido’ das
experiências únicas e
inspiradoras que são
propostas no evento
para um casamento
perfeito. O evento
decorre respeitando
todas as regras de
segurança da Direcção
Geral da Saúde e
amanhã tem um horário
mais alargado, entre as
11 e as 20 horas e hoje é
até às 23 horas. Há ainda
prémios para visitantes.
ticipantes recuperarem os seus
negócios, ajudando os noivos na
realização do casamento que
idealizaram ‘a dois’.
É para ‘dar a volta’ à quebra do
número de casamentos que o
país registou este ano, que a BragaNoivos se apresenta ao público até amanhã. Uma das novidades realiza-se no domingo de
manhã, às 12 horas. Trata-se do
‘Wedding Musical Festival’, que
leva ao palco da BragaNoivos
várias bandas de música e de
festa, sugerindo aos noivos como ‘encaixam bem’ na cerimónia do seu casamento. Outra das
novidades é o espaço intitulado
‘Meet&Chat’, através do qual os
noivos podem criar uma agenda
personalizada de reuniões exclusivas com os fornecedores.
O ‘Solar das Bouças’, espaço
de eventos localizado em Amares, está presente no evento, onde dá a conhecer a sua oferta
ampla com um salão para eventos com 125 lugares sentados
(antes eram 250) e ainda sala para receber 30, além de alojamento, vinhos e uma galeria de arte.
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Primavera Partner Awards

Empresa tecnológica
distingue parceiros
TECNOLOGIA
| Redacção |

A empresa tecnológica PRIMAVERA BSS distinguiu nove
parceiros em várias categorias
e mercados. Trata-se dos PRIMAVERA Partner Awards, que
têm como objectivo reconhecer
os parceiros que se destacaram
ao longo do último ano. A distinção mais honrosa foi atribuída à empresa RIS2048, que recebeu o galardão Achievement
Award, em reconhecimento do
seu trajeto ímpar de parceria
com a PRIMAVERA. Destacam-se ainda outras categorias,
assim como os parceiros que
mais se evidenciaram nos mercados de Angola, Moçambique
e Cabo Verde, além de uma categoria técnica, Technical Excellence Award, que distinguiu

o consultor que mais contribuiu
para a partilha de conhecimento com a comunidade técnica
PRIMAVERA.
A cerimónia de entrega dos
prémios decorreu por transmissão on line, tendo marcado presença cerca de 500 parceiros
que representam a marca em
mercados cokm Angola, Moçambique e Cabo Verde. “Os
parceiros são fundamentais para a nossa evolução, são a nossa
extensão, ajudam-nos a endereçar o mercado com soluções diferenciadoras. Este evento homenageia quem se destaca no
ano anterior e permite-nos não
apenas reconhecer o mérito,
mas também incentivar a melhoria contínua do nosso canal”, sublinha Idalina Sousa,
Diretora de Marketing e Comunicação da PRIMAVERA BSS.

§política
Iniciativa Liberal

Candidato presidencial Tiago Mayan
visita Mercado Municipal e Sete Fontes
O candidato do partido Iniciativa Liberal às eleições presidenciais do próximo ano, Tiago Mayan, visita hoje o Mercado Municipal temporário e o
Parque das Sete Fontes.
O objectivo da visita é ouvir os munícipes de Braga e entender a realidade
do concelho. Durante a visita será feita uma recolha de assinaturas no
Mercado Municipal Temporário.
Tiago Mayan terá ainda a oportunidade de se encontrar com o presidente
da Junta de Freguesia de S. Victor, Ricardo Silva, no Parque das Sete Fontes, para uma visita guiada ao local. As Sete Fontes estão na actualidade
política local por se encontrar a decorrer o período de discussão pública
do plano de urbanização previsto para aquela zona da cidade.
O partido Iniciativa Liberal surgiu em 2016, com a criação da Associação
Iniciativa Liberal.
Publicidade
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Instituições desafiadas
para o ‘Florestar Braga’
INSCRIÇÕES devem ser feitas até ao dia 9 de Novembro. A Câmara
Municipal disponibiliza árvores e arbustos autóctones.
AMBIENTE
| Redacção |

O município de Braga desafiou
ontem as instituições do concelho a participarem no programa
‘Florestar Braga’. O desafio
consiste na plantação de árvores
de espécies autóctones e no lançamento de granadas de sementes.
Todas as entidades de ensino,
instituições particulares de solidariedade social, associações ou
adoptantes do ‘Projecto Rios’
poderão receber espécies da floresta autóctone para plantar no
logradouro das suas instalações
(ou junto da linha de água adoptada no caso do Projecto Rios)
ou em espaço público em colaboração com as junta ou uniões
de freguesias.
A Câmara Municipal de Braga
disponibiliza as àrvores ou arbustos autóctones, nomeadamente carvalhos alvarinhos, portugueses e negral, sobreiros,
castanheiros, cedros do Bussaco
e bastardo, cerejeiras bravas,
freixos, pinheiro mansos, tílias,
amieiros, azinheiras, vidoeiros,
azevinhos e medronheiros.
As entidades que pretenderem
proceder à plantação de granadas de sementes podem fazer a
inscrição junto da Câmara Municipal de Braga, sendo que a
autarquia faculta a argila e as sementes de leguminosas.
Cada entidade fará as prórprias
granadas de sementes podendo,

D.R.

‘Florestar Braga’ conta com a participação de diversas entidades

lll
A Câmara Municipal
de Braga disponibiliza
as àrvores ou arbustos
autóctones, a argila
e as sementes para que
as instituições possam fazer
as respectivas ‘granadas
de sementes’.
também, a comunidade escolar
mobilizar os alunos para recolherem bolotas de carvalho e/ou
sobreiro ou outras sementes de
árvores ou arbustos autóctones.
As entidades que pretendam

participar no ‘Florestar Braga’
devem fazer a respectiva inscrição através do endereço electrónico (email) ambiente@cm-braga.pt, até 9 de Novembro. As
inscrições devem ser acompanhadas do nome da entidade e
local de entrega, do nome do
núm responsável da instituição
(incluindo endereço de email e
número de telemóvel), número
de pessoas a envolver na plantação ou sementeira, indicação do
local de plantação ou de lançamento das granadas de sementes, o dia e a hora previstos para
a plantaçção ou lançamento das
sementes e o número de espécies
a plantar.
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Dstelecom lidera
projecto MIT Portugal
de 1,7 milhões
Projecto K2D visa detectar os sinais vitais da Terra e dos oceanos através da sensorização remota em cabos submarinos.
ECONOMIA
| Redacção |

O K2D, acrónimo de Knowledge and Data from the Deep to Space, é o nome do
projecto de investigação, no valor de 1.7
milhões de euros, que a dstelecom, em
parceria com entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e o MIT, se
propõe desenvolver ao longo dos próximos três anos, no âmbito do Programa
MIT Portugal, correspondendo ao desafio
de garantir a evolução sustentável da terra, através da monitorização dos sistemas
terrestres, antecipando as suas falhas críticas.
O K2D aborda esse desafio “propondo
o desenvolvimento de um sistema de monitorização de escala global e totalmente
disruptivo para os oceanos, desde as profundezas até à superfície, através da sensorização remota e informações de satélite, que permitam um conhecimento
holístico dos sistemas globais da terra”,
avança a dstelecom.
Os desafios debaixo de água e, em particular, a profundidades extremas, são
enormes e a exposição ambiental excessivamente hostil para abordagens de sensorização convencional, o que as torna extremamente dispendiosas e inviabiliza
qualquer tentativa de estender as abordagens de monitorização atualmente disponíveis para a atmosfera aos oceanos. Por
isso, o “K2D propõe-se tirar partido da já

existente infraestrutura generalizada de
cabos submarinos de comunicações e
transporte de energia para produzir uma
rede de deteção contínua e em tempo real
dos sinais vitais da terra e, em particular,
dos oceanos”, acrescenta.
A metodologia implica o desenvolvimento de um conjunto sinérgico de componentes, que permita a recolha de dados
extensos e complexos dos oceanos, incluindo variáveis físicas, químicas, biológicas e ambientais e a combinação da informação acústica e DNA ambiental com
outras fontes de dados, para além de modelação avançada de geoinformática hibridizada com ferramentas de inteligência artificial para enriquecer modelos de
informação geoespacial e temporal. A
análise da informação permitirá “descrever e antecipar padrões de saúde anormais e atividades humanas, principalmente aquelas mais propensas a riscos e
eventos extremos”.
O projeto prevê ainda a implementação,
como componente, de AUVs - Autonomous Underwater Vehicle –, capazes de
transportar sensores para áreas remotas,
proporcionando a recolha de dados, de
forma eficiente, nos oceanos. “A amostragem simultânea de variáveis oceânicas, em diferentes locais, contribui para
uma melhor compreensão dos fenómenos
que podem ocorrer nos oceanos, fornecendo dados valiosos”, reforça a empresa
de telecomunicações.

§Theatro Circo
‘Gostava de estar viva para vê-los sofrer’
estreia no dia 28 de Outubro na sala principal
A Companhia de Teatro de Braga estreia da sua nova produção ‘Gostava de estar viva para vê-los
sofrer’, uma adaptação do texto de Max Aub - ‘De Algum Tempo a esta Parte’ - com a actriz Ana
Bustorff e encenação do director do Festival de Teatro de Almagro (Mérida, Espanha)
- Ignácio Garcia.
Nos 40 anos da CTB, (ano da máscara), no quadriénio em que toda a nossa actividade está sobre
a égide de Fronteiras, levarmos a palco Max Aub é um exercício de Cidadania e de luta contra o
Esquecimento. Juntar neste exercício de criação a Ana Bustorff e a Manuela Bronze, co-fundadoras da CTB é sinal de coerência, reconhecimento das pessoas e das artistas e da forma de viver por
dentro um projecto. A presença nesta equipa do cenógrafo José Manuel Castanheira e do director
Ignácio Garcia, personalidades também de reconhecido mérito artístico no mundo teatral é, para nós CTB, um momento ímpar neste ano tão singular.
A peça estreia no próximo dia 28 de Outubro, às 21.30 horas, na Sala Principal do Theatro Circo.

§arte pública
InvestBraga e a Zet Gallery renovaram, recentemente, o acordo

‘Teresa Walking Installation’ continuará
no Altice Forum Braga até 2022
A InvestBraga e a Zet Gallery renovaram, recentemente, o acordo para a cedência da obra de arte
“Teresa Walking”. A obra ficará no Altice Forum
Braga por mais um período de dois anos. O projeto, do artista visual britânico Julian Opie, pode ser
visto na praça principal do Altice Forum Braga até
Outubro de 2022.
Para Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga e
da InvestBraga, “esta obra de arte contemporânea
é já uma imagem de marca do Altice Forum Braga
e representa o compromisso da Zet Gallery e do
grupo dst, de valorização dos espaços públicos da
Cidade. É com enorme satisfação que acolhemos
iniciativas desta natureza por parte dos agentes
locais, que têm demonstrado uma forte ligação à
Cidade de Braga””.
Já José Teixeira, presidente do dstgroup, destaca
que “a arte pública com curadoria apurada, que é
o caso da ´Teresa´ de Julian Opie, modifica o uso
dos espaços. Coloca ordem nos espaços, por um lado. Por outro a arte pública funciona como a morfina, liga o lado zen do cérebro. A beleza inspira. O dstgroup tem interesse nessa possibilidade de
inspiração individual. A ´Teresa´ está a funcionar. Enquanto assim continuar, continuará a correr,
como Alice no ´Alice no País das Maravilhas´, para não sair do mesmo sítio.”
Publicidade
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Autarquia beneficia Rua dos Penedos
CÂMRA MUNICIPAL da Póvoa de Lanhoso investe cerca de 132 mil euros na pavimentação e água na
Rua dos Penedos em Águas Santas.
PÓVOA DE LANHOSO
| Redacção |

A Câmara Municipal da Póvoa
de Lanhoso tem em fase de conclusão a obra de requalificação
da Rua dos Penedos (Serzeda,
Águas Santas), na União de Freguesias de águas Santas e Moure, com uma extensão de mais de
um quilómetro e meio (1650
metros).
A Rua dos Penedos (Serzeda)
faz a ligação da Avenida de São

DR

Rua dos Penedos em Águas Santas

Bento/Rua de Recobelo até à
Avenida da Capela/Rua Chão de
São Pedro. Estes melhoramentos
envolvem um investimento de
132 mil euros, para água e pavimentação da via.
Trata-se de mais uma intervençõa que integra um conjunto
alargado de intervenções que estão a decorrer nas mais diversas
freguesias, de modo a que as populações tenham cada vez mais
e melhores condições para viverem na Póvoa de Lanhoso.

§Barcelos
Curso de mestrado
Conversa com José
Teixeira no IPCA
‘O valor da cultura e do talento
na competitividade’ é o tema da
conversa com José Teixeira,
CEO da DST Group, no próximo
dia 24, no âmbito da sessão de
abertura dos cursos de Mestrado
do Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave (IPCA).
A sessão conta com uma
mensagem de boas-vindas da
presidente do IPCA, seguindo-se
a conversa com José Teixeira,
dando a oportunidade aos
estudantes de colocarem
questões no debate.
Publicidade
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Vila Verde

“É preciso aproximar
artistas e instituições”
A FUSÃO entre as Tecnologias de Informação e as Artes para a
Inovação e Competitividade para as PME´s em debate.
VILA VERDE
| Isabel Vilhena |

“É preciso aprofundar as relações entre
os criativos/artistas e as instituições, de
modo a que possam deixar um legado
para que não se esgotem num só exercício de integração dos artistas no domínio
empresarial ou científico”, sublinhando
que “uma das prioridades de Braga enquanto projecto cidade criativa é acautelar que esta aproximação dos criativos
com o mundo empresarial seja feita de
maneira que deixe algo consistente para
todos”. O alerta deixado ontem por Joana
Miranda, de Braga Media Arts, na conferência online sobre a fusão entre as Tecnologias de Informação e Comunicação e
as Artes para a Inovação e Competitividade para as Pequenas e Médias Empresas (PME’s), a partir da Casa do Conhecimento de Vila Verde, num debate
moderado por Júlio Magalhães, director
do Porto Canal, no Porto Design Factory
que contou com a participação de vários
oradores.
Esta conferência integra a programação
da Bienal Internacional de Arte Jovem de
Vila Verde e insere-se no contexto do
projecto da RegionArts, apoiado pelo
programa Interreg.
Luís Fernandes, foi outro dos oradores
convidados na qualidade de director artístico do GNRation/semibreve.”Esta relação entre a arte e o domínio científico/empresarial é algo difícil de encontrar”, disse Luís Fernandes, fundamentando que a “arte e a lógica empresarial estão em lados opostos e aquilo que
as une é o conceito de criatividade e nele
podemos encontrar sinergias nesses dois

domínios que nem sempre são fáceis de
estabelecer”, apontando como exemplo o
programa ‘Scale Travels’ que junta, desde 2015, arte e a nanotecnologia, através
de residências artísticas no INL – Instituto Ibérico Internacional de Nanotecnologia. “Juntamos artistas e investigadores
num período de criação conjunta, nos
qual artistas e cientistas estão no mesmo
laboratório. Trata-se de um esforço de
aproximação, mas nem sempre é possível
alimentar ambos os lados de forma satisfatória”.

lll
“É preciso aprofundar as relações
entre os criativos/artistas e as
instituições, de modo a que possam
deixar um legado para que não se
esgotem num só exercício de
integração dos artistas no domínio
empresarial ou científico”, disse
Joana Miranda.

DR

Oradores participaram na conferência online a partir da Casa do Conhecimento de Vila Verde
Publicidade
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Por seu turno, Luís Coquenão, pintor e
director artístico da Bienal Internacional
de Arte Jovem de Vila Verde, falou do papel do artista enquanto parte da organização do processo. “Todos temos uma perspectiva de organização e é preciso ver
onde o artista se inclui em todo o processo”. Luís Coquenão referiu que nesta relação “o artista será um mais exemplo ou
funcionará como mote, deixando o ónus
ao receptor de ser o co-criador. E esse é o
grande desafio do artista testar os limites
do conhecimento na relação com o domínio empresarial ou científico”.
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Debate moderado por Júlio Magalhães a partir do Porto Design Factory

Loja de Ferreiros e Campo da Vinha
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Amares

Câmara assume gestão do Espaço Cidadão
MUNICÍPIO de Amares assinou protocolo com Agência para a Modernização Administração para a gestão do Espaço Cidadão.
Presidente da Câmara Municipal avisa que não aceita mais nenhuma competência da administração central.
AMARES
| José Paulo Silva |

O Município de Amares passa a
assumir a gestão do Espaço do
Cidadão, integrado na Loja do
Cidadão, mercê de um protocolo
de transferência assinado ontem
com a Agência para a Modernização Administrativa (AMA).
Os responsáveis das duas entidades entendem que a gestão
municipal de um serviço público
que, nos últimos quatro anos,
atendeu 150 mil pessoas, resultará numa relação mais próxima
com as necessidades dos cidadãos.
O presidente da Câmara Municipal de Amares, Manuel Moreira, relevou a “abertura e clareza”
manifestadas pelo conselho di-

ROSA SANTOS

Fátima Madureira (AMA) sela acordo com presidente da Câmara Municipal de Amares

rectivo da AMA na negociação
da transferência da gestão do Espaço Cidadão, postura que deve-

ria ser seguida por outras entidades da administração em processos da mesma natureza.

O edil vincou que a gestão do
Espaço Cidadão é a única competência da administração cen-

tral que o Município assume,
preparando-se para recusar todas
as outras que o Governo quer
transferir, nomeadamente nas
áreas da Educação, Saúde e Justiça. Na próxima segunda-feira,
a vereação amarense deve aprovar uma proposta de não aceitação dessas competências, posição que deverá ser reafirmada,
em Novembro, pela Assembleia
Municipal. Manuel Moreira defende que a assunção de novas
competências da administração
central terá se ser sempre acompanhada da transferência do necessário envelope financeiro.
O Espaço do Cidadão de Amares é o segundo a ser transferido
da AMA para a gestão municipal, depois de idêntico acordo
em Freixo de Espada à Cinta.
Publicidade
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Famalicão

Legislação e incentivos são caminho
para mais sistemas fotovoltaicos
LIVRO‘Sistemas Fotovoltaicos - Fundamentos sobre Dimensionamento’, da autoria do vereador
do Município de Famalicão, Mário Passos, e de Joaquim Carneiro foi apresentado na Casa das Artes.
FAMALICÃO
| Patrícia Sousa |

A mudança de paradigma é “o
caminho” a seguir para mais instalação de sistemas fotovoltaicos
e para isso é fundamental mais
legislação e “incentivos claros”.
Este é o desafio lançado no livro
‘Sistemas Fotovoltaicos – Fundamentos sobre Dimensionamento’, da autoria de Mário Passo e de Joaquim Carneiro, e que
foi ontem apresentado na Casa
das Artes de Famalicão.
A obra, além de versar aspectos de índole geral sobre os sistemas fotovoltaicos, contém informação sobre materiais semicondutores e as suas propriedades optoelectrónicas e apresenta,

DIANA CORREIA/CMVNF

Apresentação do livro aconteceu na Casa das Artes de Famalicão

com detalhe, metodologias de
cálculo adstritas ao dimensionamento de sistemas fotovoltaicos
autónomos, ligados à rede e para
bombagem de água, através da
resolução numérica de casos de
estudo específicos.
“Portugal não está a aproveitar
a radiação solar que chega democraticamente a todo o país
com energia superior a muitos
outros países”, alertou o também
vereador do Município de Famalicão, Mário Passos.
O “caminho” passa por haver
“uma maior flexibilização legislativa para todos, as famílias e o
e as empresas, para que possam
proceder à instalação dos sistemas para que o auto-consumo
seja uma realidade em Portu-

gal”, defendeu o co-autor da
obra. Mas há mais. Esse “caminho” deve ser acompanhado por
“incentivos claros”, quer para as
pessoas individuais quer para as
pessoas colectivas. E aqui entrem as autarquias, que podem
ser “exemplo”, contribuindo para a diminuição do dióxido de
carbono. “As autarquias têm um
papel fundamental porque vão
sensibilizar também a população. Por exemplo, se colocar os
sistemas fotovoltaicos em todas
as escolas estarão a criar-se outras escolas, já que as crianças
vão assimilar essa realidade no
futuro, sendo cidadãos mais responsáveis”.
Na sessão de apresentação do
livro, com a presença dos autores e do responsável Engebook
da Quântica Editora, o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, aplaudiu
o trabalho feito, acreditando que
“vai deixar marca” no sector.
Paulo Cunha agradeceu “o sublime exemplo de partilha e demonstração de cidadania” dos
autores ao escreverem esta obra,
mostrando “coragem, audácia,
iniciativa e arrojo”.
Publicidade

Z
Zomeit,
omeit, L
Lda.
da. - Ami 17
17432
432

12
Minho
correiodominho.pt
1 de Setembro 2016

24 de Outubro 2020 correiodominho.pt
?????????? 13

Guimarães
na, o‘Bob’, ontem divulgado, revela que foram disponibilizadas
mais de 25 milhões de ‘core horas’, distribuídas por 55 projectos de 18 instituições de investigação.
Os recursos computacionais
proporcionados pelo MACC foram solicitados por projectos em
mais de uma dezena de áreas
científicas, com relevância para
a Engenharia Mecânica e de Sistemas, a Engenharia e Ciência
dos Materiais e as Neurociências, Envelhecimento e Doenças
Degenerativas.
O supercomputador instalado
em Riba de Ave foi a infraestrutura da Rede Nacional de Computação Avançada mais solicitada no 1.º concurso de projectos
de computação avançada da
FCT, com 58 candidaturas num
total de 133.

Avepark acolhe em 2021 novo
supercomputador ‘Deucalion’
PARQUE de Ciência e Tecnologia foi escolhido para acolher um dos maiores supercomputadores
europeus. ‘Minho Advanced Computing Center’ (MACC) avança na ‘supercomputação verde”.
CIÊNCIA
| José Paulo Silva |

O Avepark - Parque de Ciência e
Tecnologia, situado nas Taipas,
é o local escolhido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia
(FCT) para a a instalação, em
2021, do ‘Deucalion’, um supercomputador com capacidade para realizar 10 mil biliões de operações por segundo, aberto às
comunidades científica e empresarial.
O anúncio foi feito ontem, na
Universidade do Minho, em
Guimarães, na conferência ‘Advanced Computing Portugal
2030’, durante a qual foi relatada a evolução da computação
avançada em Portugal e apresentado o balanço de utilização de
um outro supercomputador, designado ‘Bob’, já instalado em
Riba de Ave.
O ‘Deucalion’, de nível petaescala, 15 vezes mais potente que
o ‘Bob’, corporiza um novo estádio de expansão do Minho Advanced Computing Center
(MACC), estrutura patrocinada
pela FCT, no âmbito do programa ‘GoPortugal - Global Science and Technology Partnerships
Portugal’, que beneficia da colaboração do Texas Advanced
Computing Center e da Univer-

Quinze projectos
Supercomputação
no combate à covid-19

DR

O Ministro fez referência à “enorme colaboração do Município de Guimarães para a instalação do supercomputador no Avepark”

sidade do Minho.
A Câmara Municipal de Guimarães, no âmbito do seu plano
para a transição económica, associa-se à expansão do MACC
com a cedência de um terreno
com 5 000 m2 no Avepark para a
instalação de uma unidade de
produção energia baseada em
fontes renováveis, que alimentará o ‘Deucalion’, e a disponibilização de um edifício para o alojamento do novo supercompu-

tador.
A expansão do MACC inserese num projecto de médio e longo prazo de criação de uma comunidade de energia renovável
no Avepark, cujo objectivo é
atingir elevados graus de sustentabilidade ambiental da computação de alto desempenho, incluindo o aproveitamento de
calor emitido pelo supercomputador.
Pretende-se que a comunidade

seja vista como exemplo europeu de sustentabilidade ambiental da computação de alto desempenho.
A ‘supercomputação verde’
permitirá à Câmara Municipal
de Guimarães valorizar o Avepark com a exploração de energia, tornando o parque tecnológico mais atractivo para a instalação de empresas.
O relatório de utilização do
MACC e da sua primeira máqui-

Em Março, a Fundação para a
Ciência e Tecnologia CT abriu o
concurso ‘AI 4 COVID-19: Ciência
dos Dados e Inteligência Artificial
na Administração Pública para
reforçar o combate à Covid-19 e
futuras pandemias - 2020’.
Pela primeira vez, foram oferecidos recursos computacionais
avançados aos investigadores,
valorizando a utilização dos mesmos na avaliação global dos projectos.
Foram recebidas 14 candidaturas
de projectos com planos de utilização de recursos da Rede Nacional de Computação Avançada de
valor superior a 3 milhões de
core-horas.

Prioridade da Câmara Municipal

Guimarães afectou 80% de fundos comunitários à ciência e tecnologia
CIÊNCIA
| José Paulo Silva |

Oitenta por cento dos fundos comunitários captados pela Câmara Municipal de Guimarães no
âmbito do Programa Portugal
2020 foram afectos a projectos
de novas infraestruturas ede requalificação de espaços para entidades das áreas científica e tecnológica.
A constatação foi feita ontem
pelo presidente da autarquia,
Domingos Bragança, na abertu-

ra da conferência sobre computação avançada em Portugal, salientando o autarca que o Município apoiará “todos os projectos
que robusteçam a produção de
ciência e conhecimento”, como
é o caso da instalação do supercomputador ‘Deucalion’ no Avepark.
O presidente da Câmara Municipal assegurou que a Universidade do Minho e outros institutos de investigação e educação
constituem “o principal activo
de Guimarães”.

Domingos Bragança realçou,
por isso, o apoio municipal à
Academia de Transformação Digital, à nova licenciatura de Engenharia Aeroespacial da Universidade do Minho e à instalação da Escola/Hotel do Instituto Politécnico do Cávado e Ave,
ressalvando também o investimento que está a ser feito para o
acolhimento das escolas de Música do Conservatório de Guimarães e de Artes Performativas
e Visuais da Universidade do
Minho no Teatro Jordão.

DR

Domingos Bragança enalteceu importância da investigação

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

1 de Setembro 2016 correiodominho.pt
Minho 13

§breves

Eurocidade Cerveira-Tomiño
é exemplo transfronteiriço
EUROCIDADE é considerada um exemplo para a Península Ibérica e para
a União Europeia, como ficou demonstrado nas jornadas realizadas ontem.
CERVEIRA-TOMIÑO
| Marlene Cerqueira |

A Eurocidade Cerveira-Tomiño
é um exemplo não só para a Península Ibérica como para toda a
Europa. Esta é a ideia que fica a
quem ontem assistiu às II Jornadas Amizade Cerveira-Tomiño,
evento em que foi feito o balanço dos resultados alcançados nos
projectos desenvolvidos ao longo dos últimos seis anos, mas
em que também foram lançadas
linhas para o futuro desta região
transfronteiriça.
Fernando Nogueira, presidente
da Câmara de Vila Nova de Cerveira, e Sandra Gonzales, alcadeza de Tomiño, mostraram sintonia total numa estratégia que
esbate as fronteiras e aposta na
apresentação de um território
unido não só por uma amizade
ancestral, mas agora também pela formalização de uma eurocidade.
Foram muitos os projectos desenvolvido no âmbito da Eurocidade, com os dois autarcas a
destacarem agora aquele será
um dos mais emblemáticos projectos nas zonas transfronteiriças da União Europeia: a construção do Parque da Amizade,

DR

II Jornadas Amizade Cerveira-Tomiño decorreram ontem na vila minhota

cujo projecto em está em elaboração e que compreenderá uma
área de 25 hectares.
Ao longo do dia, as jornadas
contaram com várias intervenções institucionais de entidades
lusas e galegas. Isabel Ferreira,
secretária de Estado da Valorização do Interior, por exemplo
destacou a importância da Estartégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço aprovada
na recente Cimeira Ibérica. “É
um marca histórico”, realçou.

Mais tarde, a ministra da Coesão Territorial evocou também o
documento assinado pelos dois
países. Ana Abrunhosa referiu
que “o que os dois países fizeram foi, ao fim de muitos anos
de boas experiências de cooperação, assumir pela primeira vez
uma estratégia política para o
desenvolvimento transfronteiriço”.
A ministra garantiu que “não
será por falta de recursos” que
os bons projectos transfronteiri-

CIM Alto Minho

Plano de Investimentos identifica
“maiores estrangulamentos” da região
A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho saudou o Programa
Nacional de Investimentos 2030 apresentado pelo Governo por “identificar os maiores estrangulamentos” da região, em especial as vias de acesso à Galiza. Em comunicado, a CIM do Alto Minho apontou a ligação rodoviária da A28 à A3 (entre Braga e Valença), com interacção com o
município de Paredes de Coura”. Esta via vem consolidar as ligações no interior do Alto Minho e potenciar a atractividade económica desta região
“que, nos últimos anos, tem tido um forte desempenho na captação de
novos investimentos e empresas de capital estrangeiro”, sustenta a nota.
A CIM do Alto Minho regista ainda “com apreço a consolidação da modernização e electrificação da Linha do Minho já em curso para melhorar a ligação entre as cidades do Porto, Viana do Castelo, e Vigo, na Galiza”.
A estrutura, presidida por José Maria Costa, “regista também com apreço
as ligações as áreas empresariais” do Alto Minho, nomeadamente a via de
acesso à área empresarial do Vale do Neiva, em Viana do Castelo, e a construção de uma nova ponte sobre o rio Lima para acesso à zona industrial
de Deocriste”. Segundo a CIM do Alto Minho, o plano “prevê a construção
de um terminal de cruzeiros no porto de Viana do Castelo, a ser construído na margem norte do rio Lima, em frente ao espaço onde está atracado
o navio-museu Gil Eannes”.

ços não vão avançar, realçando
em particular que a estratégia
deverá responder ao incentivo
ao repovoamento das zonas de
fronteira Para levar pessoas para
essas áreas será necessário não
só apostar na qualificação das
pessoas como criar condições
nos territórios que sejam atractivas para promover a sua fixação
e a fixação de empresas. A ministra aproveitou ainda para
agradecer à Comissão Europeia
rapidez e flexibilidade “nunca
antes vista” para reprogramar os
fundos europeus tendo em vista
a resposta à crise sanitária e económica causada pela pandemia.

O agradecimento foi dirigido à
comissária Elisa Ferreira que
participou num dos painéis através de videoconferência. Esta
responsável também realçou que
“os bons projectos e as boas
ideias” terão financiamento para
que se concretizem.
Nota ainda para Fernando Nogueira que, aproveitando a presença da ministra, realçou a importância dos investimentos previstos no PNI para o Alto Minho
e para a eurorregião, mas lembrou que existe um caderno reivindicativo mais amplo com
projectos importantes para melhorar a vida das populações.
Publicidade
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ESTÁ DE VOLTA O ETERNO DÉRBI MINHOTO
COM DESFILE DE ESTRELAS NO CASTELO
CONQUISTADORES E GUERREIROS partem amanhã para o 142.º duelo da história. Balança pende ligeiramente para o SC Braga,
que tem mandado a seu bel-prazer em Guimarães nos últimos anos. Muitos duelos individuais em perspectiva, mas é nos bancos
que estará uma das chaves para o triunfo. Henriques ou Carvalhal, qual deles moverá de forma assertiva as peças do xadrez?
5.ª JORNADA

+ fazer faísca

| Ricardo Anselmo |

Na antecâmara do apaixonante
dérbi minhoto, fazemos a resenha histórica daquilo que os
maiores clubes da região têm
feito ao longo dos últimos anos,
neste que será o 142.º duelo entre conquistadores e guerreiros.
À entrada para a 5.ª jornada da
I Liga, as duas equipas estão separadas por apenas um ponto,
com vantagem para os homens
de Guimarães, que ocupam a
quinta posição com sete pontos
somados, ao passo que os de
Braga estão logo abaixo, na sexta posição, com seis pontos.
Nos 141 duelos anteriores, os
guerreiros do Minho apresentam
um ligeiro ascendente, com 57
triunfos contra 55 dos vimaranenses e, concretamente para a I
Liga, a divisão de triunfos é salomónica: 48 vitórias para cada
equipa e ainda 26 empates, num
total de 122 partidas disputadas.
No placo do jogo de amanhã
(20 horas), o Estádio D. Afonso
Henriques, a vantagem é clara
para os homens de Guimarães,
que arrecadaram 41 triunfos em
71 jogos. Os arsenalistas conseguiram o assalto ao castelo em
14 ocasiões, e é sobretudo nos
últimos anos que a armada arsenalista tem obtido os melhores

SCB

Há muitos e bons duelos
individuais para acompanhar no grande dérbi.
De um lado, a magia de
Edwards e Quaresma, do
outro a genialidade de
Galeno e Iuri Medeiros.
Castro lidera as operações
a meio-campo nos arsenalistas, já André André coordena as tropas vimaranenses. Paulinho atormenta as
defesas pelo SC Braga, já
Bruno Duarte procura a
estreia a marcar esta
época na equipa do
Vitória. No eixo defensivo,
David Carmo e Jorge
Fernandes são duas das
maiores promessas do
futebol nacional.

Na época passada, o SC Braga venceu em Guimarães por 2-0, com golos de Paulinho e Galeno

resultados. Os guerreiros somaram quatro vitórias nas últimas
cinco deslocações a Guimarães,
a última das quais na temporada
passada, quando o SC Braga
venceu por 2-0 no reduto dos vimaranenses.
Aliás, a jogar no seu estádio, o

último triunfo dos conquistadores sobre o SC Braga remonta já
à época 2014/15, com uma vitória por 1-0. Entretanto, nos últimos dez jogos entre ambas as
equipas, o Vitória SC só conseguiu um triunfo, em 2016/17,
em Braga, por 1-2.

No histórico dos dérbis anteriores, Toni e Chico Gordo, ambos antigos avançados do SC
Braga, são os grandes goleadores deste apaixonante desafio,
cada um com sete bolas colocadas no fundo das redes adversárias.

São muitas e boas razões para
ficar colado à televisão ou com o
ouvido atento ao relato, porque,
apesar de privado do fenomenal
ambiente e envolvência que os
adeptos oferecem, o Vitória SCSC Braga tem tudo para ser mais
um belo espectáculo.
Publicidade
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§notas arsenalistas

Na gestão haverá espaço
para a estreia de Gaitán?
AVANÇADO argentino esteve no banco com o AEK e pode somar primeiros
minutos da época já amanhã. Carvalhal vai gerir cansaço de forma cirúrgica.
5.ª JORNADA
| Ricardo Anselmo |

O ciclo infernal de sete jogos em
cerca de dezoito dias conhece
amanhã novo capítulo e, nesse
sentido, tal como já deixou antever nos últimos dias, Carlos Carvalhal deverá promover algumas
mudanças no onze inicial, por
forma a proteger os jogadores da
sobrecarga a têm sido sujeitos.
Na baliza, salvo uma indisponibilidade de última hora, Matheus tem lugar cativo, já no centro da defesa, apesar de não ser
muito expectável, pode haver,
uma mudança, eventualmente
num dos centrais, com a possibilidade de Rolando, Raul Silva ou
Tormena (menos provável) renderem um elemento da dupla
que tem sido habitualmente usada: Bruno Viana e David Carmo.
Os laterais Sequeira e Esgaio
têm dado boa conta de si e, para
um jogo em que o sector mais
recuado do SC Braga terá pela
frente alas como Marcus Edwards e Ricardo Quaresma,
mandam as regras da prevenção
que deve jogar quem dá mais garantias defensivas nos corredores. Estando fisicamente aptos,
os dois devem ir a jogo.
No meio-campo é que se abre
uma janela de oportunidade para
uma ou duas alterações. André
Horta é candidato a uma entrada
directa no onze, embora Castro
ofereça equilíbios no miolo e
Fransérgio imponha respeito pe-

Relatório e Contas do clube

SC Braga apresenta resultado histórico
de 8,6 mlhões de euros em 2019/20
Segundo uma nota divulgada "o clube apresentou um lucro individual de
495 mil euros, que, por via da incorporação dos resultados da sua participada, Sporting Clube de Braga - Futebol SAD, permitiu atingir um resultado líquido do exercício de 8,6 milhões de euros e um EBITDA [lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] de 9,3 milhões de
euros".
"Os resultados alcançados apresentam significativa importância, não
apenas por serem os maiores alguma vez alcançados nos quase 100 anos
de história do Sporting de Braga, mas porque operam como garante do
equilíbrio económico-financeiro do clube, numa conjuntura desfavorável
sem precedentes na sociedade como um todo e no setor do desporto em
particular", pode ler-se.
O montante auferido a título de mecanismo de solidariedade FIFA, no valor de aproximadamente 700 mil euros, pelas transferências de Trincão e
Pedro Neto destacou-se na mitigação dos impactos da pandemia de covid-19, frisam os responsáveis bracarenses.
No que se refere aos gastos operacionais, as remunerações do pessoal ascenderam a 1,3 milhões de euros e os fornecimentos e serviços externos a
1,5 milhões de euros.
O activo do clube situa-se nos 30,8 milhões de euros e o passivo nos 20,1
milhões de euros, sendo de destacar a liquidação integral dos valores devidos a terceiros no âmbito da edificação da primeira fase da Cidade Desportiva. O relatório e contas de 2019/20 do clube (e não da SAD) será
apresentado para aprovação dos sócios, em assembleia-geral, a 31 de outubro, pelas 10 horas, no grande auditório do Fórum Braga.

Recorde europeu

Ricardo Horta iguala Alan como
melhor marcador europeu do SC Braga
SCB

Nico Gaitán lesionou-se na pré-época, com o Farense, e só agora está clinicamente apto

la capacidade física e de queimar linhas, com amplitude para
chegar até zonas de finalização.
Al Musrati, que tem a possibilidade de defrontar um dos seus
antigos clubes em Portugal, e
João Novais, são outras das opções para a ‘sala das máquinas’,
embora este último parta teoricamente atrás.
Nas alas, o dinamismo de Galeno e Iuri Medeiros deverá ser
algo de que Carlos Cravalhal
não vai abdicar, pelo menos de

início, aproveitando a criatividade da dupla para provocar desiquilíbrios.
Reside depois a expectativa de
perceber se, com o avançar da
partida e com o desgaste acumulado, haverá espaço para a estreia de Gaitán, que poderá render um destes dois homens, ou
até assumir uma posição ao lado
de Paulinho, trocando eventualmente com Ricardo Horta numa
fase em que o número 21 possa
estar menos produtivo.

O terceiro e último golo do SC Braga
no desafio com o AEK, apontado por
Rucardo Horta, permitiu ao avançado
português de 26 anos igualar o feito
de Alan, que com onze golos detinha
de forma isolada o recorde de golos
de um jogador do SC Braga nas provas europeias.
Na perseguição a esta dupla segue o
avançado Paulinho, que anteontem,
também no desafio com os gregos,
apontou o seu décimo golo uefeiro
com a camisola do SC Braga.
Atrás de Paulinho, seguem o austríaco Roland Linz e o brasileiro Matheus, que marcaram oito golos com a camisola dos Guerreiros do Minho nas provas sob a orientação da UEFA.

Publicidade

Tel. 253628108
Fax 253283689
Tlm. 912530106

www.steelnor.pt

COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS USADOS

Reciclagem de metais ferrosos
e não ferrosos. Especialitas
na reciclagem de sucatas metálicas
(incluindo veículos em fim de vida)

geral@steelnor.pt
Rua da Indústria, P1
Adaúfe 4710-571 BRAGA

16 Desporto

24 de Outubro 2020 correiodominho.pt

Henriques ainda está a olear a máquina
TÉCNICO estreou-se na última jornada com um triunfo, por 1-0, no Bessa, frente ao Boavista. Primeiros sinais são positivos,
embora se perceba que este Vitória ainda tem muito por onde melhorar. Triunfo no dérbi catapulta equipa para outros patamares.
5.ª JORNADA
| Ricardo Anselmo |

O Vitória SC está a responder
bem, dentro dos possíveis, a um
início de época algo turbulento,
fruto da saída inesperada de Tiago Mendes, alegadamente em
discordância com a polítca de
contratações do clube.
A solução de recurso acabou
por ser a contratação de João
Henriques, técnico que levou os
açorianos do Santa Clara à mlehor classificação da história do
clube.
Sem deslumbrar, mas conseguindo uma exibição personalizada e capaz de garantir o essencial - os três pontos -, João
Henriques estreou-se com um
triunfo num duelo difícil, nesse
histórico clássico do futebol português, no Estádio do Bessa,
frente ao Boavista.
Agora, uma semana depois, o
técnico de 47 anos tem novo desafio de grau de dificuldade extrema: a recepção ao maior rival,
para o embate do grande dérbi

VITÓRIA SC

Depois de Boavista, João Henriques tem mais um duelo exigente pela frente, ainda com pouco tempo de trabalha com a equipa

do Minho.
O tempo de preparação para o
conhecimento mútuo entre equipa técnica e jogadores é substanciamente curto, pelo que nestes
dias vai-se apelando ao brio pro-

fissional e competitivo dos atletas, que vão correspondendo às
exigências do novo técnico, que,
também pela quantidade de ‘reforços’ que o Vitória trouxe para
esta época, se vê obrigado a uma

espécia de pré-época em pleno
contexto competitivo.
O facto de os conquistadores
não estarem esta época presentes
nas competições europeias ajuda
João Henriques nesse aspecto,

§arbitragem
Hugo Miguel no VAR

Fábio Veríssimo vai dirigir o dérbi
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol já anunciou
as nomeações para a 5.ª jornada da I Liga. Para o duelo de amanhã, o árbitro nomeado foi Fábio Veríssimo, que vai assim cumprir o seu segundo jogo
na presente temporada, depois de ter arbitrado triunfo do Sporting em Paços de Ferreira, na 2.ª jornada do campeonato.
O juíz da Associação de Futebol de Leiria, de 37 anos, terá como assistentes
Bruno Jesus e Pedro Martins. O 4.º árbitro é António Nobre e na Cidade do
Futebol, a cumprir funções de vídeo-arbtragem, estará Hugo Miguel

AF LEIRIA

Fábio Veríssimo foi nomeado para dirigir o seu segundo jogo neste campeonato

que no plano físico também pode ganhar algum ascendente sobre o rival, embora não possa
contar com alguns elementos
preponderantes (ver página 17).
Ainda à procura de estabilizar
um onze-tipo, é muito provável
que João Henriques lance amanhã os mesmos jogadores que
defrontaram os axadrezados, até
pela não questão que acaba por
ser o desgaste físico provocado
pelas competições europeias.
Dessa forma, Bruno Varela será o titular na baliza, contando à
sua frente com um eixo defensivo composto por Suliman e Jorge Fernandes, ladeados por Sílvio e, eventualmente, Ouattara,
em face da ausência de Sacko.
No meio-campo, cinco opções
para três lugares: André André,
Rochinha, Pepelu, Janvier e Mikel Agu. Tudo dependerá da forma como Henriques quiser encarar a partida: mais ou menos
ofensivo. No ataque, as alas estarão entregues e Edwards e
Quaresma e, ao centro. Bruno
Duarte, com Holm à espreita.

lll
Depois de um começo de
época sem golos marcados
nas duas primeiras jornada
(derrota caseira com
o Belenenses SAD por 1-0
e nulo em Vila do Conde), o
Vitória SC soma dois triunfos
consecutivos, ambos por 10, com casa com o Paços de
Ferreira e fora, na última
jornada, com o Boavista.
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“Queremos dar o gosto aos adeptos
de vencer o nosso maior rival”
ROCHINHA aborda com confiança o dérbi minhoto entre Vitória SC e SC Braga, marcado para amanhã no D. Afonso Henriques.
Para o médio ofensivo vitoriano trata-se de um “jogo especial” para as equipas e adeptos onde só a vitória interessa.
§treino

VITÓRIA SC
| Miguel Machado |

Num dérbi mais do que os três
pontos, vencer é uma questão de
honra. No caso dos eternos-rivais do Minho é também uma
luta ancestral entre duas cidades
históricas: Guimarães, o berço
da nação, e Braga, a terra milenar dos arcebispos. Separadas
por 20 quilómetros historicamente nunca se deram bem. O
futebol só alimenta uma rivalidade histórica, fora e dentro das
quatro linhas.
Para Rochinha, jogador do Vitória SC, a vontade de vencer este “jogo especial” só tem dedicatória única para os adeptos,
ainda para mais esta temporada
pois não poderão marcar presença nas bancadas do Estádio D.
Afonso Henriques, devido à
pandemia da covid-19.
“Sabemos que este é um jogo
muito importante, principalmente para os adeptos. É o maior rival do Vitória, um dérbi histórico e queremos dar esse gosto aos
adeptos de conquistar mais três
pontos neste jogo tão especial
para eles”, afirmou atacante
criativo de 25 anos, em entrevista à Sport Tv.
“A jogar em nossa casa sentimos muito essa diferença, porque os adeptos do Vitória são diferentes. Sentir esse apoio, ter
sempre casa cheia é completamente diferente agora, mas é o

Avançado recuperado
Lyle Foster reforça
opções do treinador
para o ataque
O treinador João Henriques passou esta semana a contar com
mais uma opção para o ataque,
com a recuperação de Lyle Foster,
avançado sul-africano, um dos
reforços da equipa para esta
temporada que veio do Mónaco.
Foster junta-se ao norueguês
Holm e ao brasileiro Bruno Duarte, sendo que este último
deverá manter a titularidade para o dérbi de amanhã.

+ baixas
VITORIA SC

Rochinha foi titular no jogo passado com o Boavista e deve manter-se no onze vitoriano para o duelo com o eterno-rival

lll
Rochinha antevê um “jogo
difícil” com o SC Braga, mas
acredita que o Vitória SC vai
conquistar os três pontos.
Médio só lamenta que o
dérbi não possa ter adeptos
nas bancadas mas é por eles
que a equipa vai lutar
dentro de campo.

que tem de ser”, acrescentou.
Rochinha mostra-se, no entanto, confiante para o dérbi minhoto, mas também tem consciência
de que será “um jogo muito difícil” face à qualidade que existe
no lado dos adversários.
“Esperemos que chegue ao final e que a vitória caia para o
nosso lado”, frisou.
Depois de um arranque menos
positivo, a equipa do Vitória soma dois triunfos consecutivos, e

para Rochinha “trabalhar sobre
vitórias é sempre importante” e
deu “maior tranquilidade ao grupo”, agora comandado pelo treinador João Henriques.
Quanto ao SC Braga, que também não começou da melhor
maneira, Rochinha reconhece
que o adversário tem subido de
tendimento, pelo que antevê um
dérbi bem disputado. No final,
só quer que a vitória fique no
D. Afonso Henriques.

Plantel do Vitória de
Guimarães conta com
algumas baixas na equipa
para o dérbi, quatro por
lesão e três jogadores
infectados com covid-19.
Estão lesionados: Yann
Bisseck, Wakaso, Joseph
Amoah e Matheus
Mascarenhas.
De ‘quarentena’ estão
Sacko, Abdul Momin e
Gideon Mensah
Publicidade
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I Liga
§futebol
Gil Vicente
Sócios aprovam contas
por unanimidade
Os sócios do Gil Vicente aprovaram, por unanimidade, o relatório e contas da época 2019/20.
O clube recusou, porém, divulgar
números relativos às contas da
época passada. Na reunião magna, os sócios presentes cumpriram ainda um minuto de silêncio
em homenagem a Dito, antigo
jogador e treinador de futebol,
que era diretor-geral dos ‘galos'
desde 2019 e morreu em 3 de
Setembro, com 58 anos.

“Estes jogos são
os mais fáceis
de preparar”
TREINADOR DO GIL VICENTE promete equipa
a causar “desconforto” ao FC Porto no Dragão.
I LIGA
| Redação/Lusa |

FC Porto
Luis Díaz falha jogo
com o Gil Vicente
Sérgio Conceição confirmou que
o colombiano Luis Díaz está fora
do jogo com o Gil Vicente.
Quanto a Otávio, que falhou jogo
da Champions, pode recuperar.
Sobre os gilistas o treinador portista elogiou minhotos: “é uma
equipa bem organizada, com
uma dinâmica interessante”.

O treinador do Gil Vicente, Rui
Almeida, prometeu uma equipa
a “causar desconforto ao FC
Porto” no duelo desta noite, da
quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol.
“O FC Porto vai criar-nos problemas e colocar-nos, certamente, em desconforto, mas nós
também queremos colocar o adversário em desconforto em alguns momentos e teremos respostas para as dificuldades que

nos vão criar”, prometeu o técnico dos barcelenses. Rui Almeida
concordou que “o FC Porto é o
favorito para este jogo”, mas
preferiu focar a sua atenção na
postura que pretende do Gil.
“O nosso foco é no que podemos fazer, sabendo como temos
de agir nos momentos em que
teremos a bola e saber defender,
de forma humilde, quando não a
tivermos. Temos de encontrar
respostas não apenas para este
adversário, mas sim para todos
os que vamos defrontar”.
Os barcelenses, que ainda não

GIL VICENTE

Rui Almeida quer “galos” atrevidos para o embate com o campeão nacional

perderam neste campeonato somam dois empates e uma vitória -, vão defrontar um FC Porto
que nas últimas três partidas não
conseguiu vencer, algo que Rui
Almeida não considera ser uma
dificuldade extra.
“Estamos preocupados connosco, sabendo do grau de dificuldade inerente a este jogo. Estes jogos são os mais fáceis de

preparar e os mais difíceis de
disputar. Temos de ter a humildade suficiente para perceber o
nível de dificuldade do jogo,
mas ao mesmo tempo algum
atrevimento”, apontou.
O Gil Vicente defronta hoje o
FC Porto a partir das 20.30 horas
no estádio do Dragão, com arbitragem de Hélder Malheiro, da
AF Lisboa.

Publicidade

Treinador João Pedro Sousa lança recepção ao Boavista

“Ainda não estamos perfeitos
mas estamos um pouco melhor”
FC FAMALICÃO
| Redacção/Lusa |

O treinador do Famalicão admitiu que se a equipa estiver “tão
débil e fraca como em momentos do último jogo, vai certamente perder” no encontro com
o Boavista, da quinta jornada da
I Liga portuguesa de futebol.
João Pedro Sousa garantiu, em
conferência de imprensa, que a
equipa precisa melhorar vários
aspetos do seu jogo, mas reconheceu que, ainda assim, sente
que o grupo “está a evoluir”.
“A pressão é igual para os dois.
O Boavista quer ganhar e o Famalicão também. Para nós é fundamental perceber onde temos
de evoluir e corrigir relativamente ao último jogo. Tendo a
noção de que se formos tão débeis e tão fracos como fomos em
determinados momentos do último jogo vamos perder o jogo.
Temos essa consciência”, começou por referir o técnico.

+ I Liga
Jogos da 5.ª jornada:
Ontem
Tondela-Portimonense 1-0
Amanhã:
Nacional - P.Ferreira, 15:30
Sta Clara - Sporting, 18h
Porto - Gil Vicente, 20:30
Domingo
Farense - Rio Ave, 15h
Moreirense-Marítimo, 15h
Famalicão-Boavista, 17:30
Vitória - SC Braga, 20h
João Pedro Sousa revelou-se
consciente de que este ainda não
é o melhor momento do Famalicão, mas mostrou-se esperançado em relação ao futuro.
“Sentimos que equipa está a
evoluir. Longe de estarmos perfeitos, mas estamos melhor. Mas
precisamos de trabalhar muito

mais, precisamos de várias unidades de treino, várias semanas
de trabalho. Neste jogo não vai
ser o melhor Famalicão mas
penso que estamos no caminho
certo e já se vê muita coisa do
que pretendemos e que os jogadores também querem", disse
ainda.
O treinador sabe o que é preciso trabalhar e corrigir e relembrou uma promessa que fez no
início da época e que ainda espera ver cumprida.
“Temos que retificar alguns
pormenores no nosso processo
defensivo. Foi uma promessa
que eu fiz, sofrer menos golos
este ano e mantenho. Sofremos
nos jogos todos, mas também
marcámos. Mas é um aspeto que
temos que evoluir”, concluiu.
O FC Famalicão, oitavo classificado, recebe amanhã, às 17.30
nhoras, o Boavista, no 17.º lugar, numa partida que terá arbitrada por Tiago Martins, da AF
Lisboa.
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Arranca a Pró-Nacional da AF Braga
ÉPOCA 2020/2021 será uma época completamente diferente do habitual para a Pró-Nacional da AF Braga. O principal escalão
do futebol distrital bracarense vai ser dividido em duas séries de 12 equipas, sendo que os quatro primeiros vão disputar 2.ª fase.
PRÓ-NACIONAL
| Fábio Moreira |

Arranca este fim-de-semana a
Pró-Nacional, o principal escalão do futebol distrital da AF
Braga. Um ano diferente do habitual em que este escalão se vê
dividido em duas séries de 12
equipas, com uma segunda fase
de apuramento de campeão e
consequentemente subida ao
Campeonato de Portugal, onde
vão participar os quatro primeiros de cada série.
Olhando para a série A da Pró-Nacional há um nome que salta
logo à vista. O Forjães Sport
Clube terminou a época de
2019/2020 em 5.º lugar na PróNacional e foi uma das equipas
que mais prometeu no ano passado. Este ano, isolado da forte

§II Liga

DR

O CC Taipas será um dos candidatos à subida ao CdP este ano

concorrência da série B, o Forjães tem uma forte oportundidade de atingir a segunda fase desta prova. Todavia, deverá em

atenção a concorrência de Prado
e Dumiense/CJP II na corrida ao
primeiro lugar. Devido à sua história também se deve manter um

olho em clubes como Ninense,
Amares e Santa Maria. As outras
equipas que compõe a série A
são Cabreiros, São Paio d’Arcos
e os promovidos Vila Chã, Martim, Pousa e Marinhas.
Já a série B promete ser uma
verdadeira batalha. Só quatro
equipas é que vão avançar à segunda fase da prova e há vários
nomes que se destacam logo, como o Caçadores das Taipas, Joane, Ribeirão, Arões e União Torcatense. No entanto, também
não se devem menosprezar umas
possíveis surpresas de outros
clubes, como o Vieira e o Santa
Eulália.
De recordar que a série B ainda
conta com Serzedelo, Os Sandinenses, Porto D’Ave e os recém-promovidos, Ponte e Desportivo de Ronfe.

+ 1.ª jornada
Série A
SP d’Arcos - Santa Maria
Vila Chã - Pousa
Ninense - Amares
Martim - Prado
Cabreiros - Forjães
Série B
Sandinenses - Serzedelo
Arões - Santa Eulália
Porto D’Ave - Ponte
Vieira - Ribeirão
Joane - Torcatense
Jogos adiados
Marinhas - Dumiense
Taipas - Ronfe
Publicidade

www.predimed.pt/estacao

Sétima jornada
FC Vizela recebe
Académica
no regresso a casa
O FC Vizela joga hoje, pelas 11h,
com a Académica para a 7.ª jornada da II Liga. Este será o primeiro jogo do FC Vizela no Estádio do Futebol Clube de Vizela,
depois dos trabalhos de requalificação da infraestrutura.
Para Kiko Bondoso, jogador dos
vizelenses, “depois de tantos meses, poder voltar a casa, ao nosso
estádio, à nossa relva, ao nosso
balneário, ao nosso sítio onde
treinamos todos os dias, é sem
dúvida um fator extra de motivação para nós e que nos vai fazer
fazer ser ainda melhores e mais
competitivos até ao final da época 2020/2021”.
De recordar que, caso o FC Vizela
vença este encontro com a Académica , as duas equipas ficarão
em igualdade pontual na tabela
classificativa. Neste momento, a
turma de Coimbra ocupa a 5.ª
posição com 11 pontos e os vizelenses encontram-se no 8º lugar
com oito pontos em seis jogos
(duas vitórias, dois empates e
duas derrotas).

MORADIA INDIVIDUAL - SEQUEIRA
Moradia individual de tipologia T4 na freguesia de Sequeira com terreno de 2159 m2.
Com rápidos e fáceis acessos à autoestrada, variantes circulares e centro da cidade de
Braga. Com um excelente espaço interior e exterior, esta moradia dispõe de duas salas,
duas cozinhas (sendo uma tradicional de utilização no piso inferior), salamandra a pellets,
terraço, logradouro, água de poço, horta, árvores de fruto e grande espaço de terreno
para qualquer utilidade que se deseje. Pode ser vendida com terreno confinante com
800m2 e com infraestruturas destinadas a comércio.

265.000,00 €

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

20 Diversos | Necrologias

24 de Outubro 2020 correiodominho.pt

§Futsal
PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

I Divisão Nacional

DEOLINDA DA COSTA CALDAS
Seu marido, filhos, netos e restante família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua ente querida SRA. DEOLINDA DA
COSTA CALDAS, de 68 anos de idade, residente que foi na Rua Dr.
António Santos Ferreira, 39, em Vila Verde. O corpo da saudosa
falecida encontrar-se-á exposto em câmara-ardente na Igreja Paroquial de Vila Verde, domingo, a partir das 12h30m. O seu funeral
será realizado no mesmo dia pelas 15h00m, com missa de corpo
presente, finda a qual irá a sepultar no cemitério de Vila Verde.
Aproveitam ainda o ensejo para comunicar que será celebrada
missa de sétimo dia em sufrágio de sua alma na próxima quinta
feira, dia 29 de outubro, pelas 19h30m, na Igreja Paroquial de Vila
Verde. Antecipadamente, a família, se confessa agradecida a todos
quantos se dignarem a tomar parte neste acto religioso.
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.

Braga, 24 de Outubro de 2020
A FAMÍLIA

Guerreiros do Minho
prontos para jogo
com Porto Salvo
O SC Braga/AAUM vai defrontar hoje a equipa
do Leões de Porto Salvo por volta das 19 horas,
num jogo a contar para quinta jornada da I Divisão Nacional de futsal.
O minhoto Fábio Neves, que está a realizar a
sua segunda época com a camisola da turma
bracarense, acredita que “a equipa está a treinar muito bem” e que o SC Braga/AAUM está
“cada vez mais entrosados e temos vindo a
trabalhar muito pormenores que queremos
colocar em prática frente ao Leões de Porto
Salvo”.
O jovem jogador de 19 anos ainda defende
que o encontro com o Leões de Porto Salvo
“será de dificuldade máxima” e que os Guer-

reiros do Minho terão pela frente um adversário que precisa de pontuar. “Sabemos das dificuldades mas estamos preparados e focados
no nosso objectivo, que é conquistar três pontos”, explicou Fábio Neves. O jovem jogador do
SC Braga/AAUM salienta que “queremos que o
nosso trabalho nos treinos esteja evidente nos
jogos e vamos determinados para obter o nosso objetivo. Queremos jogar bem, com concentração total durante os 40 minutos para
vencermos um adversário que será muito difícil de ultrapassar. Estamos confiantes no nosso
trabalho”.
Quem também joga amanhã para a 5ª jornada
da I Divisão Nacional é o CR Candoso. A equipa
de Guimarães, que se encontra neste momento em 8º lugar com quatro pontos em outros
tantos jogos, visita o reduto do Portimonense,
4º classificado com oito pontos em quatro jogos. Este jogo entre Portimonense e CR Candoso tem início marcado para hoje às 16 ho-
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CAVAGRI – Cooperativa Agrícola do Alto Cávado, CRL

CAVAGRI – Cooperativa Agrícola do Alto Cávado, CRL
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CONVOCATÓRIA

CONVOCATÓRIA

CONVOCATÓRIA

De acordo com o estabelecido nos Estatutos desta
Cooperativa, convoca-se a Assembleia da SECÇÃO DE
COMPRA E VENDA, para reunir em sessão ordinária, no
dia 10 de Novembro de 2020, pelas 09,00 horas, no salão
de reuniões da sede, no Campo das Carvalheiras, no 1, em
Braga, com a seguinte:

De acordo com o estabelecido nos Estatutos desta
Cooperativa, convoca-se a Assembleia da SECÇÃO VITIVINÍCOLA, para reunir em sessão ordinária, no dia 9 de
Novembro de 2020, pelas 17,00 horas, no salão de
reuniões das instalações da Cooperativa, em Entre Pontes,
Lago, Amares, com a seguinte:

De acordo com o estabelecido nos Estatutos desta
Cooperativa, convoca-se a Assembleia da SECÇÃO DO
ADS/OPP, para reunir em sessão ordinária, no dia 10 de
Novembro de 2020, pelas 09,30 horas, no salão de
reuniões da sede, no Campo das Carvalheiras, no 1, em
Braga, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

ORDEM DE TRABALHOS

ORDEM DE TRABALHOS

Ponto I - Leitura da acta da anterior sessão da Assembleia de
Secção;
Ponto II - Tomar conhecimento e pronunciar-se sobre o Plano
de Actividades e Orçamento da Secção para o ano de 2020;
Ponto III - Tomar conhecimento e pronunciar-se sobre o
Relatório e Contas da Secção, referentes ao exercício de 2019,
a apresentar à Assembleia Geral da Cooperativa;
Ponto IV - Outros assuntos de interesse para a Cooperativa.

Ponto I - Leitura da acta da anterior sessão da Assembleia de
Secção;
Ponto II - Tomar conhecimento e pronunciar-se sobre o Plano
de Actividades e Orçamento da Secção para o ano de 2020;
Ponto III - Tomar conhecimento e pronunciar-se sobre o
Relatório e Contas da Secção, referentes ao exercício de 2019,
a apresentar à Assembleia Geral da Cooperativa;
Ponto IV - Outros assuntos de interesse para a Cooperativa.

Ponto I - Leitura da acta da anterior sessão da Assembleia de
Secção;
Ponto II - Tomar conhecimento e pronunciar-se sobre o Plano
de Actividades e Orçamento da Secção para o ano de 2020;
Ponto III - Tomar conhecimento e pronunciar-se sobre o
Relatório e Contas da Secção, referentes ao exercício de 2019,
a apresentar à Assembleia Geral da Cooperativa;
Ponto IV - Outros assuntos de interesse para a Cooperativa.

Nota: Se na hora marcada não estiverem presentes ou representados
mais de metade dos cooperadores da Secção, a Assembleia reunirá
uma hora depois com qualquer número.

Nota: Se na hora marcada não estiverem presentes ou representados
mais de metade dos associados da Secção, a Assembleia reunirá uma
hora depois com qualquer número.

Nota: Se na hora marcada não estiverem presentes ou representados
mais de metade dos cooperadores da Secção, a Assembleia reunirá
uma hora depois com qualquer número.

Braga, 20 de Outubro de 2020
O Presidente da Mesa da Assembleia de Secção
Professor Doutor Francisco José Amorim Carvalho Guerra

Braga, 20 de Outubro de 2020
O Vice-Presidente da Mesa da Assembleia de Secção
Manuel Egídio da Cunha Esteves

Braga, 20 de Outubro de 2020
O Presidente da Mesa da Assembleia de Secção
Professor Doutor Francisco José Amorim Carvalho Guerra
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De acordo com o estabelecido nos Estatutos desta
Cooperativa, convoca-se a ASSEMBLEIA GERAL, para
reunir em sessão ordinária, no dia 10 de Novembro de
2020, pelas 10,30 horas, no salão de reuniões da sede, no
Campo das Carvalheiras, no 1, em Braga, com a seguinte:

De acordo com o estabelecido nos Estatutos desta Cooperativa, convoca-se a Assembleia da SECÇÃO PECUÁRIA, para reunir em sessão ordinária, no dia 10 de Novembro de 2020, pelas 10,00 horas, no salão de reuniões da
sede, no Campo das Carvalheiras, no 1, em Braga, com a
seguinte:

De acordo com o estabelecido nos Estatutos desta Cooperativa, convoca-se a Assembleia da SECÇÃO HORTOFRUTÍCOLA, para reunir em sessão ordinária, no dia 9 de Novembro de 2020, pelas 16,00 horas, no salão de reuniões
das instalações da Cooperativa, em Entre Pontes, Lago,
Amares, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
Ponto I - Leitura da acta da anterior sessão da Assembleia
Geral;
Ponto II - Discussão e votação do Plano de Actividades e
Orçamento para o ano de 2020;
Ponto III – Discussão e votação do Relatório, Balanço e Contas
da Direcção e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2019;
Ponto IV - Outros assuntos de interesse para a Cooperativa.
1 – Nos termos do no 2, do Artigo 31o dos Estatutos, a Assembleia Geral
é constituída por Delegados das Secções.
2 – Se à hora marcada não estiverem presentes ou representados mais
de metade dos Delegados das Secções, a Assembleia reunirá uma hora
depois com qualquer número.

Braga, 20 de Outubro de 2020
O Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Professor Doutor Francisco José Amorim Carvalho Guerra

ORDEM DE TRABALHOS

ORDEM DE TRABALHOS

Ponto I - Leitura da acta da anterior sessão da Assembleia de
Secção;
Ponto II - Tomar conhecimento e pronunciar-se sobre o Plano
de Actividades e Orçamento da Secção para o ano de 2020;
Ponto III - Tomar conhecimento e pronunciar-se sobre o
Relatório e Contas da Secção, referentes ao exercício de 2019,
a apresentar à Assembleia Geral da Cooperativa;
Ponto IV - Outros assuntos de interesse para a Cooperativa.

Ponto I - Leitura da acta da anterior sessão da Assembleia de
Secção;
Ponto II - Tomar conhecimento e pronunciar-se sobre o Plano
de Actividades e Orçamento da Secção para o ano de 2020;
Ponto III - Tomar conhecimento e pronunciar-se sobre o
Relatório e Contas da Secção, referentes ao exercício de 2019,
a apresentar à Assembleia Geral da Cooperativa;
Ponto IV - Outros assuntos de interesse para a Cooperativa.

Se na hora marcada não estiverem presentes ou representados mais de
metade dos cooperadores da Secção, a Assembleia reunirá uma hora
depois com qualquer número.

Nota: Se na hora marcada não estiverem presentes ou representados
mais de metade dos cooperadores da Secção, a Assembleia reunirá
uma hora depois com qualquer número.

Braga, 20 de Outubro de 2020
O Presidente da Mesa da Assembleia de Secção
Professor Doutor Francisco José Amorim Carvalho Guerra

Braga, 20 de Outubro de 2020
O Presidente da Mesa da Assembleia de Secção
Manuel Egídio da Cunha Esteves

12
correiodominho.pt
24 de Outubro 2020

1 de Setembro 2016 correiodominho.pt
21

Opinião
Ideias

ANTÓNIO FERRAZ Professor da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho

Orçamento de Estado de 2021 é um orçamento
de continuidade?

A

proposta de Orçamento de Estado de 2021 (OE 2021) é um orçamento de continuidade ou
progressista (expansionista)? A resposta
embora não seja consensual é a nosso ver
uma proposta de continuidade mais do
que progressista (expansionista), dado
que o défice público e, sobretudo, a dívida pública continuam a merecer as maiores atenções da governação portuguesa à
custa dos objetivos de crescimento económico e reforço do estado social. Mas,
então, qual o principal argumento para esta nossa posição? Atente-se que a proposta de OE 2021 preconiza de forma robusta a necessidade de reduções do défice
público (passando de 7,3% do PIB em
2020 para 4,3% do PIB em 2021) e da dívida pública (passando de 133,8% do PIB
para 130,9% do PIB em 2021) à custa da
tomada limitada de medidas de impulso
económico e de reforço do estado social.
Ora, as intenções de reduções do défice
e dívida pública no OE 2021 baseiam-se
na concretização de duas grandes premissas, por um lado, uma taxa de crescimento económico (do PIB) de 5,4% em 2021
(que acontece depois de uma profunda
contração em 2020 de 8,5%!), o que está
longe de ser um dado adquirido tendo em
conta a evolução imprevisível da atual
pandemia e, por outro, uma contenção
das despesas públicas e um aumento das
receitas de impostos. No primeiro caso,
através da adoção de medidas como o
congelamento de salários e pensões, a redução dos gastos com a educação, o não
reforço das transferências do orçamento
para o SNS e as despesas de investimento
público manifestamente insuficientes.
Quanto às receitas públicas (de impostos
e património) regista-se um aumento em
2839 milhões de euros entre 2020 e 2021
(mais 6,9%).
Em suma, o OE 2021 é um orçamento
de continuidade mais do que progressista
(expansionista). Como referimos atrás,
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em nossa opinião ao invés, este orçamento deveria apostar mais na criação de estímulos procurando reverter a profunda crise pandémica, económica e social
vigente, nomeadamente pelo aumento do
rendimento das famílias das vias de um
aumento salarial em geral e, da administração pública (que tem vindo a perder
poder de compra desde 2009), de um aumento das pensões superiores a 659 euros
(as pensões abaixo deste valor terá um aumento extraordinário de 10 euros!) e, por
fim, de uma redução do IVA da taxas normal, intermédia e reduzida. Estas medidas induzem a uma subida do consumo
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das famílias, e, logo, da procura interna,
da produção (oferta) e do emprego, o que
não deixaria de dar um forte impulso à
economia. E, se a este processo se juntasse um aumento significativo do investimento, em particular, do investimento público (dada a “fraqueza” do setor privado
em tempos de elevada incerteza) aproveitando os recursos esperados do Fundo de
Recuperação Europeu, então, o efeito
multiplicador expansionista sobre toda a
atividade produtiva seria muito maior.
Um facto curioso mais é a de que com um
orçamento progressista (expansionista),
por um lado, se geraria mais produção (e
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emprego) e automaticamente aumentaria
as receitas de impostos (por exemplo, o
IRS) e, por outro, se geraria também mais
emprego (e menos desemprego) e automaticamente desceria as despesas públicas, em particular, os gastos sociais (por
exemplo, subsídios de desemprego). E,
assim, teríamos reduções sustentadas do
défice e dívida pública sem comprometer
os objetivos centrais de crescimento económico e reforço do estado social.
Tudo isso, não significa que o OE 2021
não contenha aspetos positivos embora
em muitos casos limitados em termos de
valor, prazos e abrangência, tais como:
(a) extensão do apoio de “lay-off” simplificado às empresas agora em novos moldes; (b) subida do salário mínimo nacional de 23,75 euros (longe dos 35 euros
acordados!); (c) elevação do subsídio de
desemprego; (d) aumento extraordinário
das pensões mais baixas; (e) criação de
um apoio extraordinário aos trabalhadores que perderam os seus rendimentos
com a crise; (f) recuperação de parte do
IVA pagado em restauração, alojamento e
cultura “IVAucher”, porém, de efeito duvidoso e quando muito beneficiando as
classes médias altas.
Concluindo, não se pode considerar que
a proposta de OE 2021 seja de austeridade excessiva como sucedeu com a crise
económica e financeira de 2007/2008
(com cortes salariais e “enormes” aumentos de impostos), contudo, ao relevar objetivos de reduções do défice e dívida pública em desfavor da adoção de políticas
orçamentais com um forte pendor expansionista (contra cíclica) e ao apresentar algumas debilidades em termos de apoios
sociais, a proposta de OE 2021 apresentase como um orçamento de continuidade
mais do que progressista (expansionista).
Este último tipo de orçamento seria o
mais adequado num contexto de profunda
crise pandémica, económica e social em
que vivemos.
Nota: Os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
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Opinião
Escreve quem sabe

FERNANDO MENDES Vice-presidente da Direção da Braga Mais

Feliz Ribeiro: fundador da APPACDM (fim)
(continuação)
stes jovens, eis o sonho em boa medida concretizado, poderiam viver à
margem dos piores males, não sofrer
a violência, não conhecer a cegueira de um
castigo reprovável, uma maldade que deixa
marcas, uma injustiça sem reparação. Deveriam viver o amor na sua plenitude, no carinho, na dedicação aos outros.
À pergunta “se pudesse voltar atrás o que faria?”, Félix Ribeiro respondeu: “O mesmo e
melhor, se fosse possível”. Félix Ribeiro, com
aqueles que lhe eram próximos no projeto, obteve um pequeno espaço, cedido pelas religiosas do Sagrado Coração de Maria, do Colégio
da Torre dos Congregados, para que as crianças folgassem, sob vigilância, corressem, saltassem, sem estarem prisioneiras da sua deficiência ou dos constrangimentos sociais. Com
a participação de voluntários a ensinar-lhe o
possível e indispensáveis, sob orientação da
Drª. Alice de Melo Tavares, psiquiatra infantil
da capital que ia conjugando proximidade e
indicações à distância, e da enfermeira Odete
Dumont.
A APPACDM de Braga constituiu-se em 3
de Maio de 1974 como a 12ª delegação a âmbito Nacional e, perante a dissolução dessa estrutura a nível nacional, a 29 de Maio de 1999,
assegurou o registo próprio como pessoa coletiva em 2000, com estatutos, património e uma
administração independente. A sua tenacidade

E

O Terapeuta da Fala é o profissional de saúde responsável pela avaliação, diagnóstico e intervenção
nas perturbações da fluência. A gaguez é uma perturbação específica
na fluência do discurso que é
acompanhada por sentimentos de
perda de controlo. Este distúrbio da
fluência interfere no desempenho
académico, profissional e/ou social.
Atualmente sabe-se que a gaguez
tem uma etiologia multifatorial,
uma vez que a par de uma predisposição genética, existem também
fatores neurofisiológicos, ambientais e/ou de personalidade.
Existem alguns fatores de risco
para a gaguez, nomeadamente, antecedentes familiares; surgimento
após os quatro anos; duração superior a seis meses; género masculino
(proporção de quatro rapazes para
uma rapariga) e questões linguísticas. Relativamente à incidência
desta perturbação, estatísticas nor-

garantiu o apoio da Segurança Social, da Câmara e de amigos para várias valências: centro
social e educativo, preparação pré-profissional, formação profissional. Atividades ocupacionais, oficinas de trabalho protegido, produção, bem-estar, atividades e tempos livres,
residências, creches e jardins de infância.
Já em pleno funcionamento da Instituição, as
crianças deficientes mentais eram bem menos
infelizes, trabalhavam com amor e dedicação
nas oficinas de serralharia, marcenaria, carpintaria, tipografia e encadernação, tapeçaria e
criação artística. Em cada oficina havia somente um monitor não deficiente. Tinha que
se ministrar aos doentes, era imperioso, um
método de aprendizagem adequada ao estado
da patologia em cada um, criando o aumento
da sua autoestima e da sua integração Estas
crianças, mesmo as deficientes mais profundas, ao chamamento pelos seus nomes, pelos
seus monitores, que usavam a ternura como
processo primordial a par das competências
técnicas, iam dizendo o que faziam e mostravam, não raro comum ar feliz, o trabalho que
iam progressivamente efetuado.
Para além das oficinas, também se praticava
a agricultura. Não faltam os frangos e perus,
alguns campos verdejantes, diversos tipos de
hortaliças destinadas ao consumo da coletividade. Num pequeno espaço, o Fundador plantou um pinhão de pinheiro manso que trouxe
de Barcelona, conforme os relatos. Mais um

aqui, outro além, formou-se um pequeno bosque de cinco hectares, com uma estrada larga e
rodeada por japoneiras, onde se ouviam os
pássaros que iam repousar nas árvores, em especial as cerejeiras, criando um ambiente de
tranquilidade. O terreno foi cedido pela Câmara Municipal. Nele, o homem que um dia sonhou de modo altruísta o que parecia miragem
viu crescer as dimensões solidárias que constituíram o seu legado.
Em Fevereiro de 2003, no decorrer dos
28nanos de vida da Associação e 20 das artes
gráficas, Félix Ribeiro mantinha o propósito
de cobrir todo o distrito com empreendimentos idênticos, expandindo a atividade em benefício das crianças deficientes, mesmo não
esperando acima de tudo pelo apoio do estado
para os concretizar. Acreditava que viver só de
subsídios é decerto um erro, sendo até humilhante depender deles quando associado a manobras políticas mais ou menos evidentes.
Confessou ainda, na altura, que muito do que
sonhara 28 anos antes se encontrava concretizado, quase sempre contornando muita burocracia e incontáveis dificuldades. O trabalho
gráfico da ASPPACDM afirmara-se, era reconhecido e respeitado pela sociedade – é habitual dar-se como exemplo o facto de ela ter ganho o concurso do Ministério da Educação
para a publicação das Obras Completas de Filinto Elísio, 11 volumes-, registando-se ainda
214. de 40 autores, de que se destacam os li-

vros de D, Manuel II, tendo sido seu primeiro
título editado “Estudos sobre o Século XVIII
em Braga, História e Arte”, do Investigados
Eduardo Pires de Oliveira. A APPACDM é,
por isso, referenciada como a maior editora da
região.
Nas suas 13 valências, a Associação afirmase sempre pela humanidade, emprega 47 pessoas com deficiência. Certamente não teria
emprego em qualquer outra parte. Félix Ribeiro teve uma vida muito preenchida na ação social solidária e nas suas duas editoras. Não
obstante, granjeou tempo para ler, escrever pequenas histórias e alguns poemas que são uma
espécie de fotografia do que pôde fazer no final de cada dia. “Não escrevo para publicar,
porque eles não tem interesse, são na sua
maioria para reler, rasgar e deitar fora. Um
dia, durante uma entrevista, a dado momento
disse: “Se soubesse o gosto que tenho em viver, só porque posso ser útil a quem não tem
possibilidades”.
Félix Ribeiro (um feixe de curiosidades) era
sportinguista desde menino, gostava de comer
arroz com feijão, sardinhas e uma boa posta de
bacalhau. Revelava às vezes: “Nunca me deito
sem passar o lenço pela testa e os dedos pela
memória, depois durmo sempre um sono tranquilo”. Félix Ribeiro, foi um invulgar homem,
um espírito de enorme serenidade interior que
dedicou a sua vida aos outros, com uma plena
crença em Deus, profunda piedade e alegria
exuberante. Foi o seu ideal, vivido com firmeza de caráter, Dele nos fica a lembrança de um
cidadão inesquecível.

Gaguez
te-americanas referem que a gaguez afeta 1% da população mundial.
Geralmente observam-se características como repetições de sons,
sílabas ou palavras; bloqueios; prolongamentos; tensão muscular e
comportamentos secundários - movimentos da face e/ou movimentos
do corpo. Contudo, há características não observáveis que devemos
ter em conta, tais como, frustração,
vergonha e medo, afetando o indivíduo nos diferentes contextos da
sua vida.
“O meu filho começou a gaguejar.
E agora?” Esta é uma preocupação
muito comum num determinado período do desenvolvimento da criança. Algumas crianças passam por
um período de disfluência considerada normal. A disfluência transitó-

PATRÍCIA MARQUES
Terapeuta da Fala do Hospital de Braga

Voz à Saúde
ria (ou desenvolvimental) ocorre
mais frequentemente entre os dois e
os quatro anos e coincide com um
desenvolvimento exponencial da
linguagem. Neste caso, as crianças
tendem a fazer repetições e hesitações sem ser observado esforço físico e tensão a nível da face e do
corpo. Porém, a disfluência transitória poderá evoluir para gaguez
crónica se estes episódios perdurarem num período superior a seis
meses e, principalmente, se a criança ganhar consciência da sua dis-

fluência, produzindo sentimentos
de ansiedade, frustração e medo.
Se o seu filho começou a gaguejar é importante utilizar algumas
estratégias para facilitar a comunicação e evitar o agravamento do
quadro. Como principal estratégia
deverá procurar reagir e responder
ao discurso disfluente do seu filho
do mesmo modo que responderia a
um discurso fluente. Poderá também utilizar outros facilitadores,
tais como, expressões faciais e linguagem corporal para transmitir à
criança que está atenta ao conteúdo
da mensagem e não à forma como
está a falar; ouvir pacientemente
até que a criança termine de falar
enquanto mantém o contacto ocular; falar tranquilamente e realizar
pausas frequentes; dar o exemplo
utilizando um discurso descontraí-

(fim)

do ao invés de usar expressões como “fala mais devagar”; reduzir o
número de perguntas; reservar alguns minutos por dia para dar toda
a sua atenção à criança, procurando aumentar os momentos em que
transmite que ela tem tempo para
falar e promover a autoconfiança
da criança.
Disfluência transitória ou gaguez? Quanto mais tempo uma
criança permanece com características de gaguez e quanto mais tarde
estas surgem, menor é a probabilidade de as mesmas desaparecerem
e pior é o prognóstico. Se tem dúvidas, peça uma avaliação junto de
um Terapeuta da Fala. Quanto mais
precoce for o início da intervenção,
maior será a probabilidade de sucesso. Para além da intervenção em
crianças, o Terapeuta da Fala também intervém com adolescentes e
adultos, ajudando na gestão da gaguez em situações de âmbito escolar, profissional e/ou social.
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Opinião
Voz aos Enfermeiros

HUMBERTO DOMINGUES Enfermeiro Especialista em Saúde Comunitária

Decisões erroneas de um governo surdo
O Governo volta a teimar e decidir de
forma errónea, ao propor-se atribuir aos
Profissionais de Saúde os subsídios, para
quem trabalhar na linha da frente da Covid-19. Que grande confusão! Que critérios serão usados? Será de forma aleatória
ao sabor de cada ARS? Serão só os Hospitalares? E os Cuidados Primários?
Esta medida avulsa, errónea, desadequada e injusta, demonstra a incapacidade de
efectivamente resolver os problemas de
fundo, que compensem todos os Profissionais, na valorização das suas carreiras
de modo a que as torne atractivas, compensadoras e justas.
Os Enfermeiros não querem “subsídios
sazonais”, intermitentes e eleitoralistas.
Os Enfermeiros querem ver a sua Profissão considerada “Profissão de Risco”, de
desgaste rápido, remunerada como tal, asseguradas as progressões em tempo útil e
com a dignidade que a profissão exige e
merece. E se deve conter a variável de risco e profissão de desgaste rápido, deve
inevitavelmente conter, a variável de antecipação da reforma – Idade da reforma.
É uma questão de justiça!
O Governo com a opção dos subsídios,
cria cisões no seio dos Profissionais de
Saúde, dividindo e desmotivando Equipas. É uma medida política, eleitoralista e

populista. E é claramente demonstrativa
da incompetência e do desconhecimento,
que reina no Ministério da Saúde, relativamente ao que se passa no terreno. Este
Governo e este Primeiro-Ministro são
fantasiosos, ilusionistas, desconhecedores
da realidade e por isso, incompetentes para reformar e restruturar o quer que seja.
E nem no Orçamento de Estado/2021
contempla verbas para a valorização da
Carreira de Enfermagem.
A implementação da APP Stayaway Covid, na forma proposta/tentada de obrigatoriedade de instalação, é mais uma manobra de diversão, para desviar atenções,
possibilitar discussões fúteis, ocas e estéreis. Com isso não se discutem com rigor,
e o Povo não se apercebe das fragilidades,
do Orçamento de Estado, a falta de investimento na Saúde e as dificuldades de se
construir um documento sério, sólido e
estruturante para o País e para real apoio
das classes trabalhadoras mais desfavorecidas, onde obrigatoriamente se incluem
os Enfermeiros. Fala-se de tantos milhões
para tudo e para todos, que depois não se
traduz, de forma estruturada em riqueza
nacional. É só subsídios… e cada vez
mais pobres! E já agora, o Governo já pagou os subsídios prometidos e aprovados,
referentes à 1ª vaga Covid?

#
O Capital no século XXI
‘O Capital no século XXI‘
convida-nos a uma análise do
capital e das suas dinâmicas,
desde a génese do capitalismo
moderno até à atualidade.
Neste livro, apontado pelo
The New York Times como o
melhor livro de economia da
década, o autor aborda a
questão da reposição das desigualdades nos estudos económicos, através de uma obra
cuja leitura, mais do que nos suscitar questões sobre
o futuro, nos deixa uma permanente sensação de irresolução do mesmo na encruzilhada do mundo atual. Desde a publicação deste livro, em 2013, que a
imprensa internacional tem vindo a apelidar Piketty
de «intelectual sensação» pela sua conquista, não
apenas de uma elite de especialistas, mas do grande
público.
O Capital no século XXI | Thomas Piketty | Círculo Leitores

A realidade da espuma dos dias, colocou
facilmente muito dinheiro numa banca
sorvedora de riquezas, numa TAP que
desbarata fortunas, em contraponto as Famílias com falta de recursos, a passarem
fome e a recorrerem em grande escala à
“Cáritas”, ao “Banco Alimentar” e à
“AMI”, etc. Infelizmente é sempre esta a
realidade das governações Socialistas, de
nivelamento por baixo, que nos empobrecem e deixam consequências de dívidas
astronómicas para muitos anos vindouros.
Nesta realidade, deste nosso presente,
onde a desorganização na Saúde e as políticas assumidas por este Ministério são
desastrosas, os Enfermeiros continuam a
ter razões de muita queixa, pelo estado
calamitoso em que se encontram os serviços, com falta de recursos humanos e materiais, que se refletem em piores cuidados de saúde que se prestam às
populações e a falta de reconhecimento
do imprescindível trabalho de Enfermagem, na Carreira profissional desta Classe.
A gestão do dia-a-dia, relativa ao COVID-19 e a outras patologias, é desastrosa. E os números não mentem, apesar da
tentativa de os “dourar” e tornar mais suaves.
Temos hoje, de forma transversal, na

Administração Pública e nas forças de segurança:
Polícias que se suicidam;
Enfermeiros que entram em depressão,
suicidam-se e 20.000 emigram;
Médicos que abandonam o SNS, desmotivados e desiludidos;
Técnicos Superiores de Diagnóstico e
Terapêutica desmotivados e com a Carreira bloqueada e estagnada.
Professores esgotados e em depressão;
Urge pensar que serviços, nomeadamente na Saúde, quer o Governo e por consequência o Estado oferecer à População.
De que forma se priorizam as respostas e
as intervenções nas doenças oncológicas
e seus tratamentos, na diabetes, nas cardiovasculares, nas cirurgias e também,
claro, na Covid-19?
Com que saúde mental queremos os
Profissionais de Saúde a cuidar dos Cidadãos? Estes Profissionais estão esgotados,
em depressão e em burnout. A pressão é
imensa, os recursos são escassos. Algo
tem que mudar. E não é a falta de voluntarismo e de altruísmo destes Profissionais,
entre eles, os Enfermeiros. É a gestão e a
intervenção das “políticas de saúde” e os
seus decisores, que têm que mudar!

leituras

De quase nada a quase
Rei
Quem foi Sebastião José de
Carvalho e Melo até alcançar
o poder total? E o que fez depois – e efectivamente – com
esse poder? Com base numa
exaustiva pesquisa e na leitura
rigorosa das cartas escritas e
recebidas por Sebastião José
de Carvalho e Melo, Pedro
Sena-Lino apresenta-nos o biografado através da voz do
próprio. Assente em provas documentais, e apenas
se permitindo uma via dedutiva quando os testemunhos se mostram menos abundantes, este livro
demonstra como a relação de um líder consigo mesmo pode ter transformado medos próprios em fantasmas nacionais, muitos deles ainda presentes e atuantes nos dias de hoje.
De quase nada a quase Rei
| Pedro Sena-Lino | Contraponto

Um espião entre amigos
Com acesso a documentos recentemente desclassificados
do MI5 e a escritos privados
até agora desconhecidos, e
com a colaboração de antigos
agentes do MI6 e da CIA, esta
biografia definitiva revela que
mesmo os seus dois maiores
amigos no mundo da espionagem – Nicholas Elliot, do
MI6, e James Jesus Angleton,
chefe da contra-inteligência
da CIA – julgavam conhecê‑lo melhor do que
ninguém, até descobrirem que, afinal, nada sabiam
dele.

Um espião entre amigos | Ben Macintyre | D. Quixote
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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:124391058-3 -

125.000 €

C.E.:(C) Excelente T3 no centro da cidade,
com elevador e garagem individual.
Venha conhecer!

ID:124391014-116 -

115.000 €

C.E.:(D) T3 com terraço em Maximinos.
Totalmente remodelado, em prédio baixo, próximo
de comércios, serviços e transportes públicos.
Oportunidade!

ID:124391013-168 -

128.000 €

C.E.:(D) Apartamento T4 no centro da cidade
de Braga – Junto à Estação de Comboios.
Entregue totalmente remodelado! visite já!

ID:124391005-487 -

144.900 €

C.E.:(C) Apartamento T3 junto ao Braga Parque.
Com cozinha equipada, Ar Condicionado
e garagem individual com portão automático.
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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

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

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

COMPRE O SEU
AUTOMÓVEL
NOS STANDS
COMPRO!!!
Imóveis, Automóveis,
Ouro/Prata,
Antiguidades...
Tlm. 967 200 625
Email:
investimentos.imogold@gmail.com

antenaminho.pt

106.0 FM

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 24 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

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

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

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

Publicidade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

08:00 Bom Dia Portugal
Fim de Semana
10:07 Mundo Maravilhoso
10:55 Aqui Portugal
13:00 Jornal da Tarde
14:15 Voz do Cidadão
14:36 Aqui Portugal
19:08 O Preço Certo
19:59 Telejornal
21:05 Quem Quer Ser Milionário
- Alta Pressão
22:15 Conta-Me Como Foi
23:06 I Love Portugal
02:02 Suburbicon
02:00 Mudança 'hora De Inverno'
02:53 A Escolha 2020:
Trump vs Biden

15:00 Desporto 2
15:58 Basquetebol
Académica X Benfica
17:49 Biosfera
18:17 Modalisboa Mais
18:46 Faça Chuva Faça Sol
19:17 Saber Sabe Bem
19:47 Sons de Nova Iorque
20:19 Eurodeputados
20:49 Cuidado Com a Língua!
20:59 Irresponsável
21:30 Jornal 2
21:50 Página 2
22:06 Folha de Sala
22:14 Blasko
00:47 O Universo Kukai
02:17 A Viagem de Tsuruko
à Volta do Chá
02:10 Sons De Nova Iorque
02:41 Euronews

TVI

SIC
07:45
09:00
12:00
13:00
14:15
15:00
15:30
15:45
17:45
20:00
21:30
23:15

Uma Aventura
Olhó Baião!
Nosso Mundo
Primeiro Jornal
Alta Definição
E-Especial
Eu Quero
Cinema Paraíso
Cinema
Jornal da Noite
Terra Nossa
O Noivo é Que Sabe
- A Semana
00:45 Cinema

07:45
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:30
19:15
19:57
21:45
00:30
02:30
02:45

Diário da Manhã
Inspetor Max
Querido, Mudei a Casa!
Jornal da Uma
Conta-Me Com
José Pedro Vasconcelos
Vivavida
Big Brother - A Revolução
- A Semana
Big Brother - A Revolução
- Especial
Ai A Minha Vida
Jornal das 8
Quer o Destino
Big Brother - A Revolução
- Semana
Gti
A Outra

Publicidade

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

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

1
7

3

9

2

6

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
LAMELA T. 253 811 684

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

FAFE
MOURA T. 253 599 473

ARCOS DE VALDEVEZ
ARCUENSE T. 258 522 384

PONTE DE LIMA
S. JOÃO T. 258 941 197

R. Montenegro, 191

R. Conselheiro Pedro Brito, 594

Largo de São João 4-8

VILA NOVA DE FAMALICÃO
RIBEIRÃO T. 252 141 049

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
MANSO T. 258 822 520

Av. 3 de Julho, Ribeirão

Praça Conselheiro Silva Torres

Largo João Tomás da Costa ,34

GUIMARÃES
BARBOSA T. 253 516 184

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

RR. Dom António Barroso, 49

BRAGA
MISERICÓRDIA T. 253 201 680
Largo Carlos Amarante

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

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

VILA VERDE
MISERICÓRDIA T. 253 311 172
Praça da República, 11

Largo do Toural, 36

Praça da República, 92

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
CODEÇO SUCR T. 251565821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Urbanização Quinta das Andorinhas, Lj 9

1
6
3

7

8

4

3

1

4

3

2

2

8

4

9

6

9

1

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - algas; falem. 2 - cartas; luto. 3 - atear; catar. 4 - beiral; rapa.
5 - deparar. 6 - vodas. 7 - revisar. 8 - agil; saciar. 9 - calem; doura. 10 - atal; barbas. 11 - sarar;
soara.
Verticais: 1 - acaba; racas. 2 - late; regata. 3 - greis; vilar. 4 - atar; vilela. 5 - sarados. 6 - ledas. 7
- paradas. 8 - alaras; coro. 9 - lutar; siuba. 10 - etapas; arar. 11 - morar; brasa.
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A PEQUENA
SEREIA
Corpo de boneca com
massagem e muito mais.

Publicidade 31

JOGOS
Colombiana
Peludinha, peito XL.
Atendo sem pressas.
Oral guloso, 69 + acessórios.
Adoro minete.

961 978 920

913 639 564

Menina só

India

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

925 751 527

Cabritinha
de volta

Segunda 19/10/20

das 8 às 19 horas

918 595 077
Sorteio 42/2020

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

Mulher diferente
com massagem relaxante.
Local discreto
e com muito higiene.

964 458 054

PORTUGUESA
Meiguinha, desinibida, atrevida e gostosa. Oral ao natural.
Vem-me conhecer.

912 346 877

Africana

Terça 20/10/20

Sorteio 84/2020

1.º vez, 20 anos.
Oral até ao fim.
Corpo elegante, peito XXL.
Adoro minete. Filme porno.

5 6 15 37 42
*3 *4

910 403 606

Quarta 21/10/20

Insólito

Condutor detido
por ter seguro do carro válido
até 31 de Fevereiro
É uma história anedótica que põe qualquer
um a rir às gargalhadas, menos ao infractor
que falsificou os documentos do seu
automóvel.
Um automobilista foi mandado parar numa
operação stop, na quarta-feira, pela
Gendarmerie Nationale em Valence, cidade
francesa a 100 quilómetros a sul de Lyon.

Maikelly
Mühl
A DJ não tem
conseguido actuar
devido à pandemia
do Covid-19 e perante
esse facto vai
acumulando trabalho
no universo da moda
e ganhando cada vez
mais seguidores nas
redes sociais.

Ao verificar a "papelada" da viatura, os
militares desta força policial, equiparada à
nossa GNR, perceberam que tinha sido
falsificado o documento da inspecção técnica
obrigatória. O melhor estava ainda para vir: a
vinheta do seguro automóvel, colocada no
pára-brisa, declarava que ele era "válido até
31 de Fevereiro de 2021".
O automóvel foi de imediato apreendido e o
condutor de 39 anos encaminhado para a
esquadra mais próxima para responder em
tribunal no dia seguinte.

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 23/10/20

Sorteio 85/2020

10 15 19 21 23
*3 *12

Sorteio 43/2020

CPD 17585
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
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Braga

HORA DE INVERNO

Detido por furto
de raspadinhas

Amanhã, relógios atrasam uma hora
Entra amanhã em vigor o horário de Inverno,
com os relógios a atrasarem uma hora.
Assim, às 2 horas de domingo, os relógios
são atrasados uma hora.

A GNR de Braga deteve, na quinta-feira, um homem de 22 anos por
ter furtado várias raspadinhas do
interior de um estabelecimento
comercial da União de Freguesias de
Merelim S. Pedro e Frossos. O
homem pediu várias raspadinhas
à funcionária e fugiu com elas. Um
militar na reserva apercebeu-se da
situação e foi atrás do homem, que
acabou por ser detido noutra loja.
As raspadinhas valiam 65 euros.

Guimarães

Apanhado pela Polícia a vender droga

Braga e Famalicão

Monção

Conduziram
com àlcool
e foram detidos

Queda de árvore causa morte
a homem de 60 anos

Dois homens, de 57 e 43 anos,
foram detidos ontem, pela Polícia
de Segurança Pública, por estarem
a conduzir viaturas sobre a
influência do álcool. No momento
da detenção apresentaram taxas de
álcool no sangue de 2,01 e 2,375
gramas por litro.
Em Famalicão, foi detido um
homem de 64 anos pelo mesmo
crime. Apresentou uma taxa de
álcool no sangue de 1,77 gramas
por litro.
Os detidos foram notificados para
comparecerem em tribunal.

Um homem de 60 anos morreu ontem, no Lugar de Barreiro, freguesia de Pias, ao ser atingido por uma àrvore. A vítima, que pertencia a uma empresa de madeireiros, estava a cortar
àrvores juntamente com alguns colegas, quando aconteceu o acidente.
Os Bombeiros Voluntários de Monção receberam o alerta pelas 14.25 horas.
À chegada dos meios de socorro ao local, a vítima estava em paragem cárdio-respiratória.
Foram feitas manobras de reanimação no local, mas sem sucesso. O óbito foi declarado no
local pela equipa médica do helicóptero do INEM.
No local, além do helicóptero do INEM estiveram os Bombeiros Voluntários de Monção e de
Valença, com uma ambulância de socorro cada corporação, a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Melgaço e a GNR de Monção, que registou a ocorrência.
A vítima era residente no concelho de Paredes de Coura.
O alerta inicial dava conta da existência de duas vítimas, mas tal não se veio a verificar.

Viana do Castelo

Coronel Carlos
Felizardo tomou
posse como
comandante
distrital da GNR

O Coronel Carlos Felizardo tomou posse,
na passada quinta-feira, como comandante distrital de Viana do Castelo da
GNR. A cerimónia foi presidida pelo Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Tenente-general Rui Clero.
O coronel Carlos Felizardo é natural de Vila
Real e nasceu no dia 4 de Novembro de
1967. É licenciado em Ciências Militares,
na especialidade Segurança (GNR), pela
Academia Militar e possui uma pós-graduação em Direito e Segurança pela Universidade Nova de Lisboa.
Ingressou no quadro permanente da

Partido Chega

Filipe Melo
é candidato
à distrital
de Braga

Guarda Nacional Republicana em 1991,
tendo desempenhado diversas funções ao
longo da sua carreira profissional, das
quais se destacam: Comandante de pelotão do Agrupamento de Instrução de Portalegre e Comandante do Subdestacamento da Póvoa de Varzim, na antiga
Brigada Fiscal. O Comando Territorial de
Viana do Castelo é responsável pelo cumprimento da missão da Guarda em todo o
distrito, tendo a seu cargo uma área de
policiamento com um total de 2 178 quilómetros quadrados e a responsabilidade
da segurança de 203.035 habitantes.

Unir todos os concelhos do distrito é o objectivo da
candidatura de Filipe Melo à presidência da Distrital
de Braga do Partido Chega. Filipe Melo tem como lema ‘Cumpromisso e Seriedade - Um só Distrito Chega’. Esta candidatura visa dar continuidade a um trabalho de praticamente um ano da anterior direção,
que se demitiu depois de ferozes ataques da oposição interna. A lista de Filipe Melo conta com o apoio
de várias estruturas concelhias.

Um homem de 47 anos foi detido na quinta-feira pela Polícia de Segurança Pública de Guimarães, quando este se encontrava a vender
droga na Rua Miradouro de Baixo. Os agentes apreenderam ao homem heroína suficiente para 55 doses, cocaína suficiente para 21
doses, cannabis suficiente para duas doses , 212 euros em dinheiro
e dois telemóveis. A um outro indivíduo que se encontrava no local,
a Polícia apreendeu três doses de heroína, que este tinha comprado
ao detido.

Póvoa de Lanhoso

Detido por posse de arma ilegal
Um homem de 57 anos foi detido pela GNR por estar na posse de
uma arma ilegal. A detenção resultou de uma investigação por
ameaça agravada e detenção de arma proibida. Numa busca domiciliária, os militares da GNR apreenderam também três revólveres
de calibre 32; 29 munições de calibre 32 e 7.65. Presente a Tribunal,
o homem ficou sujeito a apresentações diárias no posto policial da
área de residência e à proibição de contacto com a vítima da ameaça.

Barcelos

Detidas por violarem o confinamento
Quatro mulheres, com idades entre os 24 e os 47 anos, foram detidas pela GNR por violarem o confinamento obrigatório devido à Covid-19. As mulheres foram encaminhadas para casa para cumprirem o isolamento profilático.

