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Braga com 2703 casos
e 1111 sob vigilância

Alunos dão vida ao
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Ensino Superior atrai
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Covid-19

Destaque
Melgaço

Câmara encerra
serviço e testa
80 funcionários
após dois positivos
A Divisão Contabilística e Financeira da Câmara de Melgaço foi ontem encerrada após
um segundo caso de infecção
pelo novo coronavírus e mais
de 80 funcionários camarários
iam ser testados durante a tarde, disse Manoel Batista.
O presidente da câmara explica que “foram enviados para
casa” os “oito funcionários daquela divisão” em que se registaram dois casos de Covid19 e que funciona nos Paços
do Concelho.
O autarca adiantou que “a primeira funcionária a testar positivo já não está a trabalhar
desde sexta-feira passada, e a
segunda, viu hoje (ontem)
confirmada a infecção”.
“Face a esta segundo caso decidimos encerrar a divisão e
enviar as funcionárias para casa. Durante a tarde vamos testar todos os funcionários do
edifício central, cerca de 60
pessoas e ainda todos os funcionários da divisão de obras e
serviços urbanos, cerca de 20
pessoas. Os elementos permanentes no executivo municipal, três pessoas, serão também testados. Eu serei o
primeiro”, destacou.
O edil disse ainda que os resultados dos testes permitirão
“ter uma noção exacta do grau
de contaminação na autarquia
e da gestão de recursos e serviços é que terá de ser feita a
partir de quinta-feira”.
Só depois de teremos a noção
exacta é que tomaremos medidas adicionais”, referiu.

§Montalegre
Todos os Santos
Cemitérios abertos,
mas com restrições
De 31 de Outubro a 2 de Novembro, a Câmara de Montalegre, em
articulação com as juntas de freguesia, irá manter abertos os cemitérios do concelho, reforçando
as medidas de prevenção, por
forma a mitigar o risco de eventual contágio da Covid-19.
Entre as medidas restritivas destaca-se que a permanência nos
cemitérios não deverá ultrapassar os 30 minutos seguidos; será
definido um circuito de entrada e
saída; é obrigatória a utilização
de máscara e a desinfecção das
mãos à entrada; dever de manter
a distância social; e a lotação do
cemitério estará limitada ao máximo de 250 pessoas.

Reforço de segrança
Lar de Salto
descontaminado
Os utentes do Lar Nossa Senhora
do Pranto, em Salto, foram ontem retirados temporariamente
para uma segunda descontaminação da instituição, onde 20
idosos já recuperaram da Covid19. A operação montada pela
Protecção Civil Municipal, com a
colaboração dos Bombeiros de
Montalegre e de Salto, decorreu
durante a tarde. O objectivo, segundo o vereador David Teixeira,
foi “reforçar as condições de segurança do edifício onde foi detectado um surto de infecção pelo novo coronavírus”.
Do total de 30 utentes, 26 contraíram a infecção, faltando recuperar cinco. Um morreu. Os 11
funcionários infectados estão a
regressar ao serviço.

Surto em lar afecta infecta
53 utentes e 11 funcionários

SURTO no lar de idosos da Casa de Caridade Nossa Senhora da Conceição já
infectou 53 utentes e 11 funcionários.
PONTE DE LIMA
| Redacção/Lusa |

O presidente da Casa da Caridade de Ponte de Lima confirma
um surto de Covid-19 num lar
da instituição que infectou 53
dos 67 utentes e 11 dos 33 funcionários.
Contactado Lusa, Agostinho
Freitas adiantou que, na terçafeira, a instituição “separou os
idosos infectados” dos restantes,
sendo que os 14 utentes “negativos foram instalados numa ala
criada dentro da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas
(ERPI) de Nossa Senhora da
Conceição”.
“Os sintomas nos idosos infectados começaram a manifestarse de terça para quarta-feira, como problemas respiratórios,
tosse, náuseas. Na terça-feira,
um senhor de 85 anos, já bastante fragilizado, foi internado no
Hospital de Santa Luzia, em
Viana do Castelo”, referiu.
O surto associado a esta ERPI
teve início na última sexta-feira,
com a confirmação dos dois primeiros casos em utentes.
No sábado, a instituição accionou o plano de contingência e no
domingo “foram testados todos
os utentes e colaboradores da
ERPI”, sendo que os resultados
foram conhecidos na terça-feira.
Segundo Agostinho Freitas,
“ainda hoje (ontem) a instituição
vai ser alvo de uma visita técnica da autoridade de saúde públi-

DR

Casa de Caridade Nossa Senhora da Conceição, em Ponte de Lima

ca para aferir da eficácia da separação dos idosos”.
“Se a autoridade de saúde entender que a instituição cumpre
os requisitos exigidos os idosos
permanecerão na instituição.
Caso contrário terão de ser evacuados”, adiantou. Segundo
Agostinho Freitas, aquela ava-

lll
“É um surto que nos
preocupa bastante, mas que
temos de enfrentar,
procurando, em articulação
com todas as entidades,
encontrar as melhores
soluções para o resolver.”

Victor Mendes,
Presidente da Câmara Municipal
de Ponte de Lima

liação técnica foi decidida ontem, em reunião da Comissão
Municipal de Protecção Civil,
convocada pela Câmara de Ponte de Lima.
Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara explicou que
naquela reunião “foi solicitada à
Segurança Social uma brigada
de intervenção rápida”, uma vez
que “um terço dos funcionários
da instituição está infectado”.
Victor Mendes disse que aquela brigada será constituída por
quatro técnicos de saúde e sete
auxiliares e que ainda ontem
“pelo menos parte dos profissionais” seriam “disponibilizados”.
Hoje, pelas 9 horas, a Comissão Municipal de Protecção Civil volta a reunir-se para analisar
a conclusão da visita saúde pública à instituição.

Publicidade

Em duas instituições do concelho

Vizela antecipa respostas de retaguarda
VIZELA
| Redacção |

No seguimento da verificação
de casos positivos de funcionários da Santa Casa de Vizela e do
Centro Social de Santa Eulália,
as duas instituições testaram nos
últimos dias cerca de 200 pessoas, entre utentes e funcioná-

rios, para aferir a existência de
infectados nas instituições. Enquanto se aguardam os resultados, e antecipando-se a possíveis cenários, a Câmara Municipal, em parceria as instituições,
está a preparar, dentro das instalações das mesmas, espaços de
retaguarda, tanto para utentes
positivos como negativos, ante-

cipando a possível situação de
surgimento de casos positivos
nessas instituições. Trata-se de
uma medida de reforço às já implementadas com o objectivo de
reduzir o impacto provocado pela pandemia no concelho, minimizando a propagação do vírus e
assegurando condições de funcionamento das instituições.
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Braga soma 2703 casos
de Covid-19 e tem 1111
pessoas em vigilância

COVID-19
128,392

COM 2703 casos de Covid-19 confirmados desde o início da pandemia, o
concelho de Braga conta com 1111 pessoas em vigilância activa, por terem
tido contacto com alguém a quem foi confirmada infecção por coronavirus.

2,395 (+24)

Casos Confirmados

RECUPERADOS

PORTUGAL

74,001 (+1,657)

CASOS ACTIVOS

+ 3,960 NOVOS CASOS

51,996 (+2,279)
Portugal
Portugal fora da lista
de condicionados
da Suíça

BRAGA
| Marlene Cerqueira |

São bem mais de mil os bracarenses colocados em vigilância
activa pela autoridade de saúde,
numa altura em que o concelho
de Braga regista um total acumulado de 2703 casos de Covid-19 confirmados desde o início
da pandemia.
Os dados mais recentes relativos à situação epidemiológica
do concelho mostram que, ontem, ao final da tarde, Braga
contava com um total de 2703
casos confirmados de Covid-19
e tinha 1111 pessoas em vigilância activa. Ou seja, são mais de
um milhar as pessoas que estão,
em casa, em isolamento determinado pela autoridade de saúde
por terem tido contacto de risco
com alguém infectado pelo novo
coronavírus.
O número de óbitos associado
à Covid-19 mantém-se nos 74.
Desde meados de Junho que
Braga está sem registar vítimas
mortais com o SARS-Cov-2.
Estes números são divulgados
pela autoridade de saúde local
ao Município de Braga.
A ultima actualização não contemplou o número de recuperados no concelho, pelo que não é
possível aferir o real número de
casos actualmente activos na comunidade.
O último número disponível
dava como recuperados 1829
bracarenses, mas já são mais os
doentes que venceram o vírus.
Com os dados disponíveis é
certo afirmar que Braga tem menos de 800 casos activos na comunidade.
A leitura dos números permite
perceber que, no espaço de cerca
de uma semana, concretamente
entre quinta-feira da semana
passada e ontem, o concelho registou 280 novos casos de Co-

MORTES

56122
NORTE

As autoridades federais suíças
decidiram levantar as restrições
à entrada de pessoas provenientes da maior parte de países e
regiões que estavam na sua lista
negra, incluindo Portugal.
Os nacionais ou viajantes provenientes desses países deixam de
ter de cumprir uma quarentena
de 10 dias à chegada, sob pena
de uma multa de dez mil francos
suíços (9.350 euros).
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Ricardo Rio coloca de parte, para já, medidas restritivas para a vida dos bracarenses

353

MADEIRA

vid-19.
Em concreto, ao longo do dia
de ontem, foram confirmados
51 novos casos e foram colocadas mais 81 pessoas em vigilância.
Face à actual situação epidemiológica, Ricardo Rio mantém
que não se justificam medidas
mais restritivas para controlar a
pandemia no concelho.
A situação poderá alterar-se caso a situação epidemiológica se
alterar.
O presidente da Câmara Muni-

lll
Concelho de Braga
contabilizava ontem,
ao final do dia, 2703 casos
de Covid-19, confirmados
desde o início da pandemia.
Destes, 51 casos foram
confirmados durante o dia
de ontem.
O número de óbitos
mantém-se nos 74.

cipal de Braga tem reiterado os
apelos à população para que sejam “seguidos à risca “os conselhos e recomendações da DGS,
como utilizar sempre máscara de
protecção, que passou a ser obrigatória nos espaços públicos, lavar ou desinfectar frequentemente as mãos e manter o
distanciamento social.
Porém, o maior apelo de Ricardo Rio tem sido ao “sentido de
responsabilidade” de quem sentir algum sintoma associado à
Covid-19, para que se isole e
contacte a linha de Saúde 24 ou
o centro de saúde.
O edil apela especialmente “a
todas as pessoas a quem foi imposto o isolamento para que o
respeitem”. Ricardo Rio 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 caso de
estarem infectadas, quebrem a
cadeia de transmissão”, realça.

AÇORES

44,602,731

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 365,691 NOVOS CASOS

32,617,584

CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
RÚSSIA
FRANÇA

1,176,696

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

9,087,273 232,727 2,951,860 16,805
8,034,702 120,524 604,646 8,944
5,445,475 158,101 383,328 8,318
1,563,976 26,935 365,740 2,300
1,198,695 35,541 1,050,438 2,918

Mundo
Macron anuncia novo confinamento em França
O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou ontem um novo confinamento à escala nacional em França, embora menos estrito que o imposto em Março, para tentar travar a propagação da pandemia. Segundo
Macron, é necessária uma “travagem brutal nos contágios” para evitar o
colapso dos hospitais.
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Alunos do 8.º e 9.º anos ‘dão vida’
ao projecto-piloto MAPeAr
PROMOVER A LITERACIA AMBIENTAL da qualidade do ar e do ruído é o objectivo da Associação
Portuguesa de Educação Ambiental. Escola Básica de Palmeira foi convidada a participar no projecto.
ESCOLA BÁSICA DE PALMEIRA
| Patrícia Sousa |

A Escola Básica de Palmeira estabeleceu uma parceria com a
ASPEA (Associação Portuguesa
de Educação Ambiental) para o
desenvolvimento do projecto
MAPeAR (Mapeamento ambiental colaborativo da qualidade do ar e ruído), financiado pelo Fundo Ambiental 2020. “O
projecto tem como objectivo
principal promover a literacia
ambiental da qualidade do ar e
do ruído”, explicou uma das professoras responsáveis, Lurdes
Pereira, adiantando que estão
envolvidos alunos de duas turmas, uma de 8.º e outra de 9.º
anos.
As actividades de Educação
Ambiental do projecto estão a
ser realizadas a partir de uma capacitação de professores e estudantes em escolas do 3.º ciclo do
ensino básico e secundário, inseridas nas regiões com núcleos da
ASPEA (Aveiro, Braga, Bragança, Lisboa, Viseu, Açores), nas
temáticas qualidade de ar e ruído.
“Através da utilização de instrumentos de medição e de ferramentas digitais, os alunos irão
fazer a monitorização e mapeamento de dados relativos ao ar e
ruído numa zona envolvente da
escola”, explicou a professora de
Ciências.
A também coordenadora do
programa Eco-Escolas referiu
que, posteriormente, “os alunos
farão a análise e diagnóstico dos
resultados e, com uma atitude
crítica e proactiva, irão propor e
disseminar boas práticas para a
melhoria da qualidade do ar e do
ruído”.
De destacar que o projecto faz
uso de tecnologias open source
de monitorização de concentrações de gases, partículas e ruído
na imediação das escolas e em
pontos estratégicos das localidades, nomeadamente no centro
das cidades, nos percursos a pé
de casa para a escola e nos par-

DR

Alunos do 8.º e 9.º anos estão envolvidos neste projecto inovador a nível nacional

lll
“O projecto envolve três
alunos em simultâneo
a fazer o percurso.
Com os respectivos
aparelhos fazem a medição
da qualidade do ar,
em termos de gases,
medem as partículas
de pequenas dimensões
e medem o som. Acaba
por ser um projecto muito
exigente, porque implica
duas medições diárias.”
DR

Lurdes Pereira
Professora de Ciências

Equipamentos foram cedidos às escolas para os alunos fazerem as respectivas medições

ques e zonas verdes da cidade.
“Definimos o percurso perto da
escola com diferentes realidades
para ver as diferenças. Trata-se
de um trabalho em rede e os dados serão depois analisados e
enviados para a Universidade de
Coimbra, que é parceira deste
projecto inovador”, contou ainda a professora, que conta com
outra professora de Ciências na
orientação deste projecto na es-

cola.
“Este projecto acaba por ser
muito exigente, porque implica
duas medições diárias para se fazerem e não temos assim tantos
alunos disponíveis para integrar
o projecto”, confidenciou ainda
a professora, referindo que os
aparelhos disponibilizados vão
ficar na escola para se continuar
a fazer esta medição.
Os dados recolhidos, tanto

através das campanhas de monitorização, como a partir de técnicas de cartografia colaborativa,
irão alimentar uma plataforma
on-line interactiva com ferramentas como geovisualizador,
dashboards e storymaps, que
permitirá diagnosticar, analisar e
disseminar os resultados, contribuindo para a construção da literacia socioambiental tanto dos
formadores e professores como

+ mais
O projecto MAPeAR Mapeamento Ambiental
Colaborativo
da Qualidade do Ar
e Ruído é financiado
pelo Fundo Ambiental linha Saúde de
qualidade e cidades
e comunidades
sustentáveis.
Este projecto de carácter
ambiental tem
como objectivo
a promoção da literacia
socio ambiental,
na comunidade escolar,
sobre os impactos
do ruído e da poluição
do ar nos metabolismos
urbano e humano, cuja
mitigação e eliminação
estão directamente
associados aos ODS
‘3. Saúde de qualidade’
e ‘11. Cidades
e comunidades
sustentáveis’.

dos estudantes, familiares, e organizações que estarão envolvidas neste projecto.
Partindo dos resultados obtidos, um manual sobre qualidade
do ar e ruído será elaborado, que
estará disponível no micro-site
do projecto, dentro da página
web da ASPEA.
No final do próximo mês de
Novembro, será organizado um
Seminário Nacional de Jovens,
no qual serão apresentados os
resultados do mesmo, a partir da
apresentação de trabalhos realizados pelos alunos e professores.
Entretanto, será também elaborado um documento de propostas de políticas públicas com recomendações e medidas, direccionadas aos órgãos do poder local e central, com base nos resultados e estudos elaborados pela
comunidade educativa sobre a
gestão ambiental da qualidade
do ar e ruído, que será divulgado
através dos meios de comunicação social e entregue aos decisores políticos e respectivas organizações.
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Governo garante empenho
na economia do hidrogénio verde
INL juntou decisores e especialistas na ‘Hydrogen Summit’. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior assumiu prioridade no objectivo de uma economia sustentável baseada no hidrogénio.
CIÊNCIA
| José Paulo Silva|

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel
Heitor, assegurou ontem o compromisso do Governo para o desenvolvimento de uma economia europeia assente no hidrogénio. Na aberturta da ‘Hydrogen Summit 2020’, organizada
pelo Instituto Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL), o
governante assumiu que Portugal “está comprometido”, no
âmbito da presidência no Conselho da União Europeu no próximo ano, em dar passos rumo a
“uma economia futura sustentada no hidrogénio”.
A conferência do INL, que
prossegue na manhã de hoje em
formato digital, reúne decisores
e especialistas nacionais e internacionais num debate sobre o
contributo do hidrogénio verde,

DR

“Hydrogen Summit 2020’ prossegue hoje em formato digital

isto é, gerado a partir de fontes
renováveis, para uma Europa livre de carbono até 2050
Manuel Heitor considerou, tal
como outros participantes na
‘Hydrogen Summit 2020’, que o

hidrogénio é a base de “uma tecnologia chave e o único caminho
para o desenvolvimento sustentável”, pelo que será essencial
para se alcançar o “acordo verde
europeu”.

Acrescentou que tal só será
possível com “um compromisso
entre o sector empresarial e o
desenvolvimento sustentável”.
O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior alertou,

no entanto, para a necessidade
de serem estudados os efeitos
secundários da utilização do hidrogénio em actividades quotidianas, bem como em assegurar
a segurança do seu transporte e
armazenamento
Na sua intervenção, Manuel
Heitor realçou o papel de institutos de investigação como o INL
e da nanotecnologia no desenvolvimento da tecnologia ‘fuel
cell’, propondo uma colaboração entre as organizações “para
que a Europa lidere neste processo”.
Hélène Chraye, chefe da Unidade de Transição para a Energia
Limpa da Comissão Europeia,
afirmou, na ‘Hydrogen Summit’
que os investimentos com vista
ao desenvolvimento de uma estratégia europeia para o hidrogénio não se devem ficar pela inovação, mas alargar-se às aplicações industriais e às infraestruturas de transporte.
Lars Montelius, director-geral
do INL, acrescentou que a elecrificação sustentável a partir do
hidrogénio criará “prosperidade”, considerando também essencial o investimento nas infraestruturas de transporte e armazenamento do combustível do
futuro, tendo em vista o objectivo da neutralidade carbónica no
espaço europeu no ano 2050.
Publicidade

Debate sobre a energia do futuro

Para quando veículos movidos a hidrogénio?

COMUNICADO

CIÊNCIA
| José Paulo Silva|

Para quando carros e estações de
abastecimento para fornecimento de hidrogénio? A produção e
armazenamento de hidrogénio
serão centralizadas ou descentralizadas? O hidrogénio deverá
ser fornecido para aquecimento
de espaços residenciais ou ficar
limitado a indústrias específicas
e ao transporte de longo curso?
A discussão ‘on line’ no primeiro dia da ‘Hydrogen Summit
2020’ levantou estas questões
práticas sobre o uso do hidrogénio como fonte energética mais
limpa e sustentável, a par de outras de cariz mais científico.
Hoje de manhã, será debatido
aas estratégias dos Estadosmembros para a estratégia europeia global relativa à Rede Europeia de Hidrogénio, num painel
que inclui também o testemunho

Os arguidos Jorge Manuel de Oliveira
Martins e Cristina Maria de Oliveira
Martins:

DR

Hidrogénio verde: produção e armazenamento ainda com desafios pela frente

de uma multinacional do sector
automóvel sobre a premência de
ter uma rede de reabastecimento
funcional, semelhante à existente para gasolina e diesel.
No último painel da ‘Hydrogen
Summit 2020’, é debatido o papel de organizações de investigação científica como o INL na

criação de soluções para a geração e aplicação do chamado hidrogénio verde.
Recentemente, o secretário de
Estado da Energia, João Galamba, estimou que, até ao ano
2030, 5% do consumo total da
energia em Portugal terá origem
no hidrogénio verde.

Comunicam publicamente que o teor
da publicação levada a cabo na página
do facebook daquele e partilhada
por aquela, e os emails remetidos
a várias entidades nos quais eram
visados Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos de Vale D´ Este,
e os assistentes Manuel Ferreira Vilaça
e Manuel Joaquim Lima Vaz,
não correspondem à verdade.
Desta feita retratam-se agora
publicamente desculpando-se
perante os visados.
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Roteiro artístico celebra
25 anos do Grande
Prémio de Literatura DST

‘ARTE, Literatura e Comércio Local’ é o roteiro artístico a visitar até dia 9. Iniciativa da DST e zet gallery celebra 25 anos do Grande Prémio de Literatura.
CULTURA
| Marlene Cerqueira |

É com um roteiro artístico pelo
comércio de Braga e a oferta de
uma criação artística à cidade
que estão a ser celebrados os 25
anos do Grande Prémio de Literatura DST.
A zet gallery convidou 25 artistas a criar uma obra de arte inspirada em cada um dos livros e
autores vencedores do Grande
Prémio de Literatura DST. Assim nasceu o roteiro artístico
‘Arte, Literatura e Comércio Local’, que pode ser visitado até 9
de Novembro, em espaços comerciais da cidade de Braga.
As 25 obras de arte estão distribuídas por outros tantos estabelecimentos emblemáticos do comércio local, “criando um
roteiro artístico que valoriza a
experimentação e vivência do
quotidiano”, explica a zet gallery em comunicado.
“Na extensão da cidade e do
seu centro histórico, atravessado
por algumas lojas com mais de
um século de história, gerações
de artistas plásticos e visuais e
de escritores, são o exemplo de
como, em sociedade, juntos somos mais fortes e de como a cultura é um campo complexo mas
o único com um potencial de
transformação da espuma dos
dias em bolas de sabão e paraí-

§agenda
Inauguração no dia 4
Arte cedida à cidade
O Grupo DST assinala ainda os 25
anos do prémio com a inauguração de mais uma obra de arte em
espaço público que será cedida
ao Município. Assinado por JAS,
João Alexandrino, o multi painel
de azulejos que conta a história
dos 25 anos do prémio marcará o
Largo de São João de Souto onde, há alguns de anos, se realiza
a Feira do Livro de Braga e da
qual o o grupo DST é o principal
mecenas. A inauguração é a 4 de
Novembro, data em que será
também entregue ao poeta e ensaísta Fernando Guimarães o galardão da edição deste ano pela
sua obra ‘Junto à Pedra’.
so”, avança Helena Mendes Pereira, directora e curadora da zet
gallery, projeto para as artes visuais do Grupo DST.
Citada no comunicado, Helena
Mendes Pereira destaca a importância do sector cultural e artístico “como parte integrante da
economia e da sociedade”, uma
das “bandeiras que tem marcado
a práxis” do grupo DST e da zet
gallery..
A experiência de visita e de

compra no centro da cidade de
Braga ganha assim uma dimensão cultural sem precedentes,
através de um circuito artísticoliterário que parte da Largo de
São João de Souto e que une o
Café Vianna ao Mercado de São
João (Casa Centenária), passando pela Torrefação Bracarense,
Casa dos Terços, Pereira das
Violas, Centésima Página, Barbearia Vasconcelos, Livraria
Bracara, Ferreira Capa, Frigideiras do Cantinho, Cardoso da
Saudade, Franco Oculista, Remy
Cabeleireiro, Cabeleireiro José
Ayres, Bloom Flores e Eventos,
Tubitek, Lavandaria Confiança,
A Negrita, Chave D’ouro, Casa
das Velas, Loja Janes Espaço
Mulher, Retrokitchen, Brasileira
Café, Vintage Alternative Store
e pela Queijaria Central.
Domingos Macedo Barbosa,
presidente da Associação Comercial de Braga, enaltece o
projecto artístico e reconhece “a
capacidade” do do grupo DST
“de empreender, de inovar, de
apoiar e de interagir com o mundo das artes e do conhecimento”,
considerando-o “um exemplo de
sucesso para a sociedade civil e
um alerta para o Estado, que
nem sempre tem sido capaz de
dar às artes, à cultura e à inovação empresarial o devido valor
que têm na promoção do bemestar dos cidadãos e das comuni-

DR

As criações artísticas estão expostas em 25 espaços comerciais da cidade

dades”. Citado no comunicado,
Macedo Barbosa parabeniza o
grupo liderado por José Teixeira
e a zet gallery “pelo exemplar e
virtuoso trabalho desenvolvido
com a comunidade”.
Os promotores da iniciativa
partilham ainda testemunhos de
alguns dos espaços que acolhem
as criações artísticas. O responsável da Livraria Centésima Página refere que “é um autêntico
privilégio colaborar com a zet
gallery nesta iniciativa que assinala um dos mais importantes
acontecimentos literários que
acontece na cidade de Braga”,
considerando ainda que “ao destacar 25 obras de artistas plásticos a partir dos 25 livros premiados ao longo destes anos,
associa 50 obras de grande qualidade e apresenta-as ao público
que vive e passa por Braga no
mais democrático dos formatos:

disseminando-as pela cidade em
diversos tipos de estabelecimentos, criando um foco de atracção
inesperado, onde todos são protagonistas - a arte, a literatura,
os diferentes espaços e, claro, a
cidade de Braga”.
A Vintage Alternative Store refere que “o projecto preconiza a
concretização do grande ensejo
dos lojistas em tempo de pandemia, ao verem os seus espaços
comerciais revigorados com estas 25 belíssimas obras inspiradas em 25 obras de literatura”.
O contributo deste roteiro turístico é também valorizado pela
Bloom, que abraçou a iniciativa
desde a primeira hora, por acreditar no potencial deste projecto
diferenciador na “promoção das
artes, da dinâmica proporcionada entre as várias instituições e
no intercâmbio com o público,
que será seguramente positivo”.
Publicidade
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Startup Braga aceita candidatos à incubação
ATÉ AO PRÓXIMO dia 30, os interessados em potenciar os seus projectos empreendedores devem apresentar as suas
candidaturas ao programa de incubação da Startup Braga. Só este ano participam no programa de aceleração dez projectos.
STARTUP BRAGA
| Redacção |

É já no próximo dia 30 que terminam as candidaturas para a última fase do programa de incubação 2020 da Startup Braga. Os
interessados poderão candidatarse através do site do hub de inovação (https://www.startupbraga.com/Programs/Incubation).
A actuar em áreas tão diversificadas como a economia digital,
a nanotecnologia e as tecnolo-

gias para a saúde, a Startup Braga pretende acolher projectos
com elevado potencial empreendedor nos mercados internacionais, que pretendam fixar-se no
hub de inovação.
Destaque-se que só este ano, e
na sequência do seu programa
de incubação, a Startup Braga
acolheu dez startups nas suas
instalações e reforçou a sua comunidade com mais três empresas em regime de incubação virtual, resultado das cerca de 40

candidaturas recebidas até 30 de
Junho.
Recorde-se que o programa de
incubação da Startup Braga permite o acesso à rede de empreendedores, startups e scaleups, mentores e especialistas
de diversas indústrias ligados ao
hub, bem como ainda a serviços
e produtos fornecidos por parceiros, para além de vários momentos de formação contínua
para apoio ao crescimento do
negócio.

DR

Programa de incubação estimula jovens a concretizar projectos inovadores
Publicidade

§breves
Hoje

Escola de Enfermagem da UMinho
celebra 108.º aniversário
A Escola Superior de Enfermagem (ESE) da Universidade do Minho (UMinho) assinala o seu 108.º aniversário, hoje, com uma sessão solene a partir das 15 horas, no anfiteatro A1 do campus de Gualtar, em Braga, e em
directo no Facebook. O programa conta com os discursos do reitor da
UMinho, Rui Vieira de Castro, da presidente da ESE, Ana Paula Macedo, e
da presidente da Associação de Estudantes da ESE, Catarina Costa. Prevêse ainda a conferência ‘Dignidade e integridade científica na actividade
docente do ensino superior’, por Manuel Rodrigues, professor da Escola
Superior de Enfermagem de Coimbra, e momentos musicais a cargo de
estudantes do Departamento de Música da UMinho.
A ESE-UMinho é considerada uma referência na Enfermagem, tendo já sido premiada pelo Conselho Ibero-Americano em Honra da Qualidade
Educativa, pela Organização das Américas para a Excelência Educativa e
pelo Município de Braga.

Amanhã

TUB informa que Carreira 14 realiza
trajecto alternativo devido a obras
Os Transportes Urbanos de Braga informam os passageiros que, devido à
necessidade da realização de obras no pavimento na Rua do Sol, na freguesia de Celeirós, a circulação do trânsito será interrompida das 8 às 12
horas de amanhã, dia 30 de Outubro, pelo que a Carreira n.º14 realizará o
seu trajecto alternativo.

Entre os dias 6 e 29 de Novembro

Mostra de animação ‘invade’ os Crivos

A Casa dos Crivos acolhe, entre os próximos dias 6 e 29 de Novembro, a
exposição ‘Traços de Luz - O Mundo Animado de Abi Feijó e Regina Pessoa’, que documenta os 25 anos de carreira da dupla de artistas.
Trata-se de uma reflexão do trabalho destes dois artistas portugueses
que alcançaram reconhecimento nacional e internacional na área do Cinema de Animação. A mostra de retrospectiva contém materiais de produção originais dos filmes ‘Os Salteadores’ (1993), ‘Fado Lusitano’ (1995)
e ‘Clandestino’ (2000), de Abi Feijó, ‘A Noite’ (1999), ‘História Trágica com
Final Feliz’ (2005) e ‘Kali, O Pequeno Vampiro’ (2012), de Regina Pessoa.
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Isabel Carvalhais diz que envelhecimento
“é preocupação” para agricultura na UE

A EURODEPUTADA Isabel Carvalhais foi relatora pelos Socialistas Europeus e considera que o envelhecimento da população deve
ser tido em conta no desenho de novas políticas. A Comissão de Agricultura aprovou, ontem, parecer ao relatório.
POLÍTICA
| Redacção |

A Comissão de Agricultura e
Desenvolvimento Rural do Parlamento Europeu aprovou, ontem, o parecer ao relatório de
iniciativa sobre o envelhecimento demográfico na União Europeia e as possibilidades e desafios para o desenho de políticas
neste contexto no pós-2020. A
eurodeputada Isabel Estrada
Carvalhais, que foi relatora pelos Socialistas Europeus (S&D),
considera “que o envelhecimento da população define um contexto político que tem que ser tido em consideração no desenho
de políticas”.

DR

Eurodeputada Isabel Carvalhais

A eurodeputada chama a atenção para “o envelhecimento demográfico é uma preocupação
particular para a agricultura na
União Europeia e em Portugal,
onde cerca de 42 por cento dos
trabalhadores no sector têm mais
de 65 anos”.
Entre os contributos que a deputada portuguesa propôs, destaca-se, por exemplo, a importância vital em potenciar a
criação de oportunidades para o
diálogo intergeracional.
Os desafios do envelhecimento
nas zonas rurais, realçando que
estes devem ser tidos em conta
no desenho das políticas sociais
e económicas, numa abordagem
multidimensional, foi outra das

suas propostas deixadas neste
documento.
A eurodeputada Isabel Carvalhais considera, ainda, por uotro
lado, que a nova Política Agrícola Comum (PAC) “tem um papel
vital na renovação geracional do
sector agrícola”.
Recorde-se que na sua posição
sobre a reforma da PAC, adoptada na semana passada, o Parlamento Europeu propôs a subida
de 2 para 4 por cento das verbas
dos pagamentos directos a consagrar ao apoio complementar
ao rendimento dos jovens agricultores.
A proposta seguirá agora para
negociação com a Comissão Europeia e o Conselho.

Publicidade

www.predimed.pt/estacao

§breves
Esta semana
Encontros da Imagem
com exposições para
ver até dia 31

QUINTA EM ADAÚFE
Com aproximadamente 18.000 m2 de terreno, este imóvel dispõe de 3 moradias para
reconstrução, área de terreno inserido no PDM para construção, eira, casa da adega,
Pomar e terreno rústico. Localizado próximo à Praia Fluvial de Adaúfe em zona calma e
residencial com excelente exposição solar.

299.000,00 €

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

Esta é a última semana para ver
as exposições dos Encontros da
Imagem 2020. As mostras exibem-se até ao próximo dia 31
nas cidades de Braga (com excepção do espaço gnration), Barcelos, Guimarães e Porto.
Hoje mesmo decorre uma conversa online sobre ‘Livros de Fotografia’, às 19 horas, no site dos
Encontros, com a participação de
André Principe, Rui Ribeiral e David-Alexandre Guéniot.

Câmara e Norte 2020 apoiam

CAO da APPACDM vai
ser requalificado

A APPACDM de Braga assina,
amanhã, o contrato para a execução das obras de requalificação
do CAO. A cerimónia é presidida
pelo autarca bracarense, Ricardo
Rio. A obra irá pôr termo a um
problema que se arrasta há já
quase 20 anos e tem o apoio do
Norte 2020 e do Orçamento Participativo da Câmara de Braga.

§Política
Iniciativa Liberal

Candidato Tiago Mayan Gonçalves
esteve de visita à cidade de Braga
O candidato à Presidência da
República Tiago Mayan Gonçalves, apoiado pela Iniciativa Liberal, deslocou-se à cidade de Braga no passado
dia 24, tendo visitado o Mercado Municipal Temporário e
o parque Eco Monumental
das Sete Fontes, tendo auscultado os bracarenses com o
intuito de conhecer a realidade da cidade e dos seus
problemas diários.
Este evento foi organizado
pela Iniciativa Liberal de BraDR
ga e teve também o objectiTiago Mayan Gonçalves esteve em Braga
vo de proceder à acção de recolha de assinaturas para a
candidatura de Tiago Mayan Gonçalves, que decorreu no Mercado Municipal Temporário e Praça da República.
Após a acção de recolha de assinaturas, Tiago Mayan foi visitar o Parque
Eco Monumental das Sete Fontes, a qual foi acompanhada pelo presidente da Junta de Freguesia de São Victor, Ricardo Silva.
O candidato presidencial teve assim a oportunidade de conhecer este importante património bracarense, que se encontra uma vez mais na ordem
do dia, por se encontrar a decorrer o período de discussão pública do plano de urbanização para aquela zona da cidade.
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MORADIAS BANDA T3 NOVAS - TADIM (BRAGA)
Boas Áreas, Garagem p/ 4 Carros, Bomba de Calor,
Est. Elétricos, Recup. Calor. O Ideal ao seu alcance!
Ref. 5996
208.000 €
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Vila Verde

Minho

‘Trilhos de Vila Verde’ são aposta turística
O MUNICÍPIO de Vila Verde está apostado em ‘tirar partido’ do seu património natural, paisagístico e hídrico, através de uma
mapa de trilhos que já está desenhado e que valoriza o território de lés-a-lés. O objectivo é atrair mais turismo ao concelho.
VILA VERDE
| Marta Amaral Caldeira |

É com um mapa de trilhos que
atravessam o concelho de lés-alés que Vila Verde aposta na potenciação da sua atractividade
turística, mostrando aos visitantes e amantes da actividade, o
vasto património natural, paisagístico e hídrico local. O Município de Vila Verde apresentou,
ontem, o Plano Municipal de
Trilhos, o qual já arrancou na zona alta do concelho e que será
desenvolvido ao longo dos próximos anos. O presidente da Câmara Municipal, António Vilela,
diz que este “é mais um passo
rumo ao desenvolvimento de todo o território vilaverdense”.
Ao todo são nove os trilhos de-
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Presidente da Câmara de Vila Verde, António Vilela, anunciou Plano Municipal de Trilhos

senhados no Plano Municipal de
Trilhos de Vila Verde - três dos
quais em percurso de montanha
e seis a sinalizar junto às zonas
ribeirinhas dos rios Neiva e Vade
e junto às ribeiras da Cabra, do
Tojal, Febros e Poriço.
No Plano Municipal, concebido pela ‘Via Brava’, estão incluídos, ainda, um Trilho de Enduro (36 Km, além da pista já
existente), rotas de BTT, Trilho
Equestre D. João de Aboim e trilhos pedestres de montanha. Cada um destes Trilhos de Vila
Verde terá entre 11-13 Km de
percurso e o Município de Vila
Verde espera que os primeiros,
em execução, sejam homologados e divulgados em breve pela
Federação Portuguesa de Campismo e Montanhismo.

+ mais
Neste momento já estão
em curso os três
primeiros trilhos na zona
alta do concelho de Vila
Verde e que, no
conjunto, perfazem 40
Km de percurso, e a
ligação a terras de Alto
Minho.
São eles o Trilho de
Aboim da Nóbrega, o
Trilho do Fojo do Lobo e
Nascente do Vade e o
Trilho de Mixões da
Serra.

Publicidade

Investimentos preconizados durante este mandado na mobilidade sustentável

Município de Vila Verde investe
3,2 milhões de euros na mobilidade
lll
“Este ambicioso plano de
intervenção, sobretudo em
meio rural em articulação
com as zonas urbanizadas,
irá potenciar a vocação
turística do concelho, ajudar
a reduxir a perda de
população nas zonas
periféricas, dinamizar o
turismo e economia locais”.

VILA VERDE
| Marta Amaral Caldeira |

De olhos postos no futuro de um
território sustentável, o presidente da Câmara de Vila Verde,
António Vilela, traça a aposta na
mobilidade sustentável do concelho, somando os ‘Trilhos de
Vila Verde’ às novas ciclovias
urbanas de Vila Verde e de Prado, com ligação à Ecovia do Rio
Cávado e Homem, num investimento global que ascende os 3,2
milhões de euros, com participação comunitária dos projectos a
85 por cento.
Os ‘Trilhos de Vila Verde’, que
contam neste momento com nove trilhos desenhados, mas que
ainda podem vir a ser mais, são
uma nova aposta do Município
de Vila Verde no sentido da mobilidade sustentável que pretende manter e potenciar, mas com
a valorização de todo o território, potenciando a qualificação
do espaço rural.

DR

António Vilela,
Presidente da Câmara Municipal de Vila
Verde

Trilhos são mais-valia para o concelho

O ‘pontapé de saída’ já foi dado com o lançamento a concurso
dos ‘Trilhos da Nóbrega’ com
vista à requalificação dos trilhos
que percorrem Aboim da Nóbrega e Gondomar e Valdreu e, em
fase de arranque, está também a
empreitada de Eco/Ciclovias do
Cávado-Homem e a Ponte Pedonal do Cávado.

Para o autarca António Vilela o
‘Mapa de Trilhos de Vila Verde’
é mais um “incentivo” ao turismo e à prática de montanhismo,
além de ter em vista também a
protecção e preservação do meio
ambiente, uma vez que o projecto prevê também “investimentos
verdes” como, por exemplo, o
benefício dos corredores ripícolas ou erradicação de invasoras.
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Terras de Bouro

Já há equipa para
a igualdade na vida local

Plano de combate
ao insucesso ajuda
a repensar a escola
para o século XXI

DIA MUNICIPAL para a Igualdade foi assinalado pelo Município da Póvoa de Lanhoso com um novo
projecto e o arranque da equipa para a vida local.
PÓVOA DE LANHOSO
| Redacção |

A Câmara Municipal da Póvoa
de Lanhoso assinalou o Dia Municipal para a Igualdade com o
arranque do projecto ‘Igualdade, Cidadania e Direitos Humanos’.
No âmbito deste projecto, foram realizadas duas sessões sobre ‘Igualdade e não discriminação’ direccionadas às crianças
que frequentam os jardins de infância de São Gonçalo e de Nossa Senhora da Misericórdia da
Santa Casa da Misericórdia da
Póvoa de Lanhoso.
Outra acção foi direccionada
para a capacitação da Equipa pa-

ra a Igualdade na Vida Local
(EIVL).
Esta sessão, que esteve a cargo
da delegação norte da Comissão
para a Cidadania e Igualdade de
Género marcou o arranque da
EIVL servindo para que os elementos que a compõem pudessem ter um contacto directo e
real com a temática e ficassem a
perceber quais são os objectivos
da equipa e o que se espera de
cada um/a, refere o município
povoense em comunicado.
As diferentes acções que assinalaram o Dia Municipal para a
Igualdade decorreram por via
online de forma a salvaguardar a
segurança e saúde dos participantes, informa a mesma fonte.
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Crianças foram as destinatárias do projecto ‘Igualdade, cidadania e direitos humanos’

"Repensar a escola para o século XXI" foi o mote para
duas sessões realizadas no
âmbito do Plano Integrado e
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Cávado (PIICIE) "Ter + sucesso em Terras
de Bouro", em parceria com a
equipa Multidisciplinar de
apoio à educação inclusiva
(EMAEI) do Agrupamento de
Escolas de Terras de Bouro.
As sessões, realizadas por videoconferência, alcançaram a
totalidade dos professores do
Agrupamento de Escolas de
Terras de Bouro.
A vereadora da Educação,
Ana Genoveva Araújo, assistiu às sessões e considerou que
“o debate foi extremamente
profícuo, pois motivou os docentes a reflectir sobre outras
práticas educativas e potenciar
o trabalho cooperativo”.
Publicidade
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Famalicão
Novo mercado municipal

Abertas as
candidaturas para
lugar no mercado
dos lavradores
A nova Praça - Mercado Municipal de Famalicão vai ter
um espaço reservado para que
os produtores locais possam
vender ocasionalmente os
seus produtos agrícolas,
agroalimentares e pecuários,
mas também para que os famalicenses e habitantes dos
concelhos limítrofes possam
vender os excedentes dos seus
quintais e hortas.
As candidaturas para a ocupação do mercado dos lavradores, como é designado o espaço destinado ao mercado
cíclico, abriram ontem e podem ser efectuadas presencialmente, mediante marcação, no
Balcão Único do Município e
nas Juntas de Freguesia do
concelho, ou através do envio
de formulário próprio para o
email camaramunicipal@famalicao.pt
A inscrição é gratuita.

Ensino superior em Famalicão
atrai número crescente de alunos

EM CONTRACICLO com a redução da população jovem, cresce número de alunos a frequentar o ensino
superior no concelho de Famalicão. Crescimento deve-se à atractividade do território, aponta autarca.
§notas
Presidente da Câmara
Satisfeito com
aumento do número
de alunos estrangeiros

Roteiro pela inovação

Startup lança nova
colecção de
sapatilhas feitas
com borras de café
Umas sapatilhas vegan produzidas a partir de borras de café, borracha reciclada, fibras
naturais de coco e de ananás,
entre outras, para um público
com consciência ambiental,
mas que aprecia o design e o
conforto. É esta a proposta
criada e desenvolvida pela ReCoffee, um projecto de jovens
empreendedores iniciado em
Vila Nova de Famalicão a partir de uma “epifania” de Rui
Monteiro, estudante de Engenharia de Materiais na Universidade do Minho e que já trabalha na direcção de qualidade
de uma empresa, a mesma que
lhe deu a oportunidade para
passar as suas ideias à prática.
O projeto Re-Coffee foi implementado em Outubro de
2019 com o lançamento da
primeira linha de sapatilhas
feita através do reaproveitamento da borra do café e de
borracha reciclada, aliando-se
a outros materiais reciclados
ou recicláveis.

DIANA CORREIA/CMVNF

Presidente da Câmara e vereador da Educação visitaram ontem as instalações da Escola Superior de Saúde do Vale do Ave

FAMALICÃO
| Teresa Marques Costa |

O número de alunos a frequentar
o ensino superior em Vila Nova
de Famalicão está a aumentar
em contraciclo com a redução da
população jovem. A constatação
é do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, que ontem
encerrou na Escola Superior de
Saúde do Vale do Ave da CESPU um ciclo de visitas às instituições de ensino superior presentes no concelho.
“Está a reduzir o número de
alunos a frequentar o ensino obrigatório e está a aumentar o número de alunos a frequentar o
ensino pós-secundário, nomeadamente o ensino superior,” revelou o edil famalicense que interpreta este crescimento como
“um sinal de atractividade do
território” e de reconhecimento
das instituições de ensino superior.
“É bom não esquecer que a poplaão jovem está a decrescer pelo que este crescimento é de
contraciclo. O que seria natural é
que houvesse uma descida do
número de alunos a frequentar o

ensino superior” reforçou Paulo
Cunha, dando conta que “depois
de uma redução significativa ao
longo de alguns anos, há uma inversão da tendência e voltaram e
a crescer e caminham no sentido
da aproximação a números de há
15 anos”.
Para o presidente da Câmara, a
Universidade Lusíada e a Escola
Superior de Saúde “são as grandes responsáveis por conseguirem trazer para Famalicão jovens, muitos de fora do concelho
e acima de 50 por cento, no caso
da CESPU, vêm de outros países”.
O presidente do Instituto Poli-

lll
O presidente da Câmara
felicitou CESPU pelo
reconhecimento que resulta
da decisão do Estado
português de sediar nesta
instituição a realização de
exames, em contexto
laboratorial, no âmbito da
pandemia de Covid-19.

técnico de Saúde do Norte e director da Escola Superior de
Saúde do Vale do Ave, Almeida
Dias, confirmou ontem que este
é um ano de crescimento com o
número de alunos a cifrar-se
acima dos 800 com possibilidade de atingir os 900 quando forem conhecidos os resultados de
uma terceira fase de candidaturas.
Almeida Dias reconhece que o
corrente ano lectivo tem tanto de
interessante como de difícil, admitindo que “a pandemia afecta
bastante”. “Um bom ano do ponto de vista de números, um ano
muito difícil do ponto de vista
da organização” vinca.
O presidente do Instituto Politécnico do Norte justifica que “é
muito difícil o planeamento das
aulas”, sempre com o objectivo
de proteger alunos e docentes,
até agora com resultados muito
positivos já que não há, por enquanto, nenhum caso de infecção por Covid-19 confirmado.
“O nosso local de trabalho fora
da escola são os hospitais, os
centros de saúde, as clínicas, onde o risco é maior” sublinha ainda Almeida Dias.

O aumento do número de alunos
estrangeiros a estudar na Escola
Superior de Saúde do Vale do
Ave, nomeadamente de outros
países da Europa, foi evidenciado
pelo presidente da Câmara Municipal de Famalicão, na visita que
ontem efectuou à instituição.
“Gostamos de ver os famalicenses um pouco por todo o mundo,
mas também gostamos de ver
um pouco de todo o mundo em
Famalicão e isso está a acontecer
e a CESPU é claramente um dos
maiores contribuintes para que
tenhamos cidadãos de outras
proveniências que estão aqui a
estudar e que nós queremos que
vivam cá e que, depois de cumpridos os seus percursos formativos, também possam realizar em
Famalicão as suas dimensões familiar e profissional, também
ajuda à diversidade do território”
sublinhou Paulo Cunha.

Estudantes
Alojamento
deve ser ajustado
às especifidades

O Município de Famalicão está
atento à questão do alojamento
para estudantes do ensino superior. “Temos procurado estimular
os privados a apresentar este tipo de projectos. Já há algumas
soluções ensaiadas, incubadas”
aponta o presidente da Câmara
que assume que “já se pressente
uma maior facilidade dos jovens
em conseguirem alojamento”.
Ainda assim, “estamos à procura,
no contexto de parceria com privados, de criar condições para
que se construam soluções ajustadas a este tipo de procura”
realça Paulo Cunha, evidenciando as especificidades deste tipo
de mercado.
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‘Memórias do Tempo’
no renovado Museu do Traje
EXPOSIÇÃO‘Trajar – Memórias no Tempo’ apresenta A história de dois
séculos dos trajes típicos de Viana do Castelo.

§Arcos de Valdevez
Duas empreitadas

Mais 270 mil euros em saneamento
e abastecimento de água

DR

Executivo municipal no lançamento de obras nas redes de água e saneamento

ARMÉNIO BELO

Museu do Traje apresenta uma imagem mais informativa

VIANA DO CASTELO
| Redacção |

O Museu do Traje de Viana do
Castelo apresenta uma nova
imagem, tendo inaugurado a exposição permanente ‘Trajar –
Memórias no Tempo’, que percorre a história de 200 anos dos
trajes típicos do concelho.
Foi renovado todo o espaço expositivo permanente, que apresenta agora uma imagem museológica mais informativa, graficamente enriquecida e legendada
em bilingue.
A nova exposição permanente
apresenta uma cronologia dos
trajes típicos do concelho, desde
o século XIX até ao século XXI,
e inclui uma instalação artística
que corresponde a um tear manual a ligar os piso 0 e 1.

Nesta nova exposição está presente a história do Museu do
Traje, sendo igualmente apresentado o traje à vianesa através
da descrição minuciosa, em português e inglês, das peças que o
constituem.
O Museu do Traje integra a
Rede Portuguesa de Museus
desde 2004 e localiza-se no centro histórico da cidade, na Praça
da República, estando instalado
num edifício construído entre
1954 e 1958, com características
arquitetónicas do Estado Novo ,
onde funcionou até 1996 a delegação nesta cidade do Banco de
Portugal.
A criação de um Museu dedicado à etnografia vianense - e
muito particularmente ao Traje –
foi, desde muito cedo, uma aspiração dos vianenses e por ele lu-

taram nomes como Cláudio Basto, Abel Viana, Afonso do Paço,
Manuel Couto Viana, Amadeu
Costa, Benjamim Pereira, entre
outros.
Criado em 1997, o espaço assume a missão de estudar e divulgar a identidade e o património etnográfico vianense através
do seu expoente máximo: o Traje à Vianesa.
O Museu iniciou em 2002 o
processo de adesão à Rede Portuguesa de Museus, tendo sido
certificado em 2004, o que lhe
confere responsabilidades no estudo, conservação e divulgação
dos bens culturais.
Em 2004, o Museu apresentou
a sua primeira exposição permanente, intitulada ‘A Lã e o Linho
no traje do Alto Minho’, comissariada por Benjamim Pereira.

Inscrições abertas

Oficina de Expressão Dramática no ‘João Verde’
MONÇÃO
| Redacção |

A Oficina de Expressão Dramática, promovida pelo Município
de Monção, através da Plataforma de Arte e Cultura (PAC),
com coordenação de Ilídio Castro, inicia-se no dia 5 deNovembro.

Os interessados em participar
podem inscrever-se, presencialmente, na recepção do Cine Teatro João Verde (telefone251 649
011), sendo a mensalidade de
cinco euros. A Oficina destina-se
a crianças e jovens com idade
entre 6 e 15 anos, decorrendo todas as quintas-feiras, entre as
18h00 e as 19h30.

Pretende-se que o trabalho desenvolvido nas aulas incida na
abordagem do teatro, enquanto
ponto de convergência de diversas linguagens e oportunidade
de vivenciar uma multiplicidade
de emoções.
A participação obriga ao cumprimento do plano de contingência do Cine Teatro João Verde.

A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez consignou as empreitadas de
expansão das redes de saneamento a Souto e Santar por 135 mil euros e
e de abastecimento de agua a Oliveira (Travassos) e instalação de colector
de águas eesiduais na estrada municipal 530-1 no montante de131 mil
euros. A primeira empreitada é parte integrante do projecto de expansão
da rede de saneamento a Santar e Souto, contemplando a bacia de drenagem 2 do projecto geral da rede, na margem esquerda do rio Vez, com
uma extensão de cerca de 450 metros. Já a expansão da rede de abastecimento de água a Oliveira (Travassos) prevê a instalação de colectores gravíticos e conduta elevatória, numa extensão de cerca de dois km e 25 ramais domiciliários.

Eficiência energética

Melhorias na Escola e Pavilhão
A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez consignou a empreitada de
execução de xaixilharias e estores do Bloco 4 da EB23 e Secundária no valor de 142.676 euros, bem como a de reabilitação de revestimentos interiores e caixilharias do pavilhão municipal, no valor de 68 888 euros. Com
estas obras pretende-se melhorar o comportamento energético passivo,
potenciando a eficiência energética do sistema de aquecimento e a melhoria dos níveis e conforto de iluminação interior.
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Guarda-redes
Shevchenko
Defesas
Favorov
Vernydub
Cvek
Ivanisenia
Médios
Yurchenko
Kochergin
Nazaryna
Lunyov
Avançados
Kabaev
Khomchenovsky

Acompanhe o jogo
na sua Rádio!
www.antenaminho.pt
Árbitros
Giorgi Kruashvili (GEO)
Levan Varamishvili (Ass)
Zaza Pipia (Ass)
Georgi Vadachkoria (4.º)

Guarda-redes
Matheus
Defesas
Esgaio
Bruno Viana
David Carmo
Sequeira
Médios
Castro
Fransérgio
Iuri Medeiros
Galeno
Avançados
Ricardo Horta
Paulinho
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17.55 horas
Slavutich-Arena,
Zaporizhzhya
Treinador

Victor Skripnik

Treinador

Carlos Carvalhal

ESTE É O DIA DE LUTAR CONTRA A HISTÓRIA
ARSENALISTAS nunca venceram equipas ucranianas nas competições europeias e, frente ao adversário desta tarde, têm contas
a ajustar pelo afastamento da Liga Europa, há duas épocas. Triunfo pode deixar apuramento muito bem encaminhado.
LIGA EUROPA
| Ricardo Anselmo
enviado à Ucrânia |

Não se trata de uma vingança,
nem Carlos Carvalhal quer a
equipa demasiado presa a esse
desígnio de confronto, mas o
que é certo é que, quando pisar o
relvado do Slavutych-Arena, em
Zaporizhzhya, o Sporting Clube
de Braga terá pela frente a missão de contrariar o historial de
confrontos com equipas ucranianas, que indica que, em dez jogos, os guerreiros do Minho ainda não conseguiram somar

qualquer triunfo, registando, até
ao momento, quatro empates e
seis derrotas, com sete golos
marcados e 21 sofridos. Um dos
empates, com o D. Kiev, teve sabor a vitória, já que, depois de
uma igualdade a um golo na
Ucrânia, o SC Braga saiu com
um nulo do jogo da segunda
mão e garantiu a passagem às
meias-finais da Liga Europa, em
2010/11, conseguindo nessa
época chegar à final de Dublin.
Ainda assim, mais recentemente, em 2018/19, o adversário de
hoje, o Zorya, funcionou como
uma espécie de ‘carrasco’ dos

arsenalistas, que na 3.ª pré-eliminatória de acesso à fase de
grupos conseguiram uma igualdade na primeira mão, na Ucrânia, e no jogo de Braga consentiram um empate a dois golos, que
favoreceu o Zorya pelo número
de golos marcados fora.
Se do lado do Sporting Clube
de Braga ainda resistem, dessa
partida, nomes como Matheus,
Bruno Viana, Sequeira, Esgaio,
Fransérgio e Ricardo Horta
(Raul Silva também jogou mas
não será titular hoje), no Zorya
pouqíssimas ou nenhumas referências há, no balneário, dessa

eliminatória histórica para o emblema do leste europeu.
Em caso de triunfo esta noite, o
SC Braga consegue, não só, alterar o curso da história como
também conseguir um passo significativo no que ao apuramento
para a próxima fase diz respeito,
pelo menos no que à questão dos
dois primeiros diz respeito - isto,
se no outro jogo o Leicester vencer na casa do AEK Atenas.
Vencendo, os guerreiros do
Minho passam a somar seis pontos e, caso se verifique a tal derrota dos gregos no outro duelo -,
portugueses e ingleses distan-

ciam-se da concorrência, totalizando seis pontos, contra zero
dos restantes. E, para a semana,
há um escaldante Leicester-SC
Braga, no King Power Stadium.
O jogo de mais logo principia
às 17.55 horas (19.55h na Ucrânia) e disputa-se em Zaporizhzhya, cidade que acolhe o Zorya e
que dista cerca de 400 quilómetros da localidade original do
clube, Luhansk, que vive uma
guerra civil com a vizinha Donetsk, que dura há quatro anos.
Giorgi Kruashvili, o árbitro do
encontro, vai dirigir pela primeira vez um jogo do SC Braga.
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“Vamos estar à altura
das dificuldades do jogo”

CARVALHAL antevê “uma partida interessante”, na qual vão participar duas
equipas que têm ideias de jogo positivas. Alerta para perigo chamado Zorya.
LIGA EUROPA
| Ricardo Anselmo |

Cauteloso mas sem deixar a ambição de lado. Carlos Carvalhal
quer sair de Zaporizhzhya com
uma vitória, mas alerta para os
perigos do adversário desta tarde.
“Na altura do sorteio eu tive
oportunidade de dizer que este é
um dos adversários que, apesar
do nome não dizer muito para
Portugal, tem uma competência
muito grande. É uma equipa forte, estamos à espera de dficiuldades. Estudámos bem o adversário e vamos estar à altura das
dificuldades do jogo. Temos de
estar muito concentrados durante os 90 minutos para conseguir
vencer, que é o nosso objectivo”,
salientou, garantindo um SC
Braga em campo sem abdicar da
sua “forma de jogar”.
“Posse de bola? Essa é a nossa
matriz, não queremos modificar
nada na nossa forma de jogar. O
que sabemos, antecipadamente,
é que o Zorya, no ano passado,
foi a equipa que, depois do
Shakhtar, mais posse de bola teve no campeoinato ucraniano. É
uma equipa que tem uma ideia
ofensiva e muito positiva. Vão
estar em confronto duas equipas
com características muito idênticas. As duas gostam de ter a bola, são organizadas e espero que
seja um bom jogo. Em teoria, estão reunidas as condições para
ser um jogo muito interessan-

SCB

Jogadores recriaram-se nos habituais ‘meinhos’

Galeno e Schettine estão em dúvida para o duelo

Boa disposição no último
treino e uma dupla limitada
LIGA EUROPA
| Ricardo Anselmo |

SCB

Carlos Carvalhal vê o Zorya semelhante ao SC Braga em alguns aspectos

lll
“Na altura do sorteio tive a
oportunidade de dizer que
este é um adversário que,
apesar do nome, tem uma
competência muito grande.
É forte e estamos à espera
de dificuldades. Temos de
estar muito concentrados.”
te.”, perspectivou o técnico de
54 anos que, questionado sobre
se havia falado com Paulo Fon-

seca (que já treinou o Shakhtar),
foi taxativo.
“Sou amigo dele, mas não tive
a oportunidade de falar com ele.
Hoje em dia temos ferramentas
que nos permitem observar os
jogos todos ao pormenor e formulámos a nossa própria opinião e, muitas vezes, não é necessário estarmos a falar com
colegas porque o que temos ao
nosso dispor satisfaz-nos”, concluiu Carlos Carvalhal, que foi
abordado pelos vários jornalistas
ucranianos, curiosos, que estavam na sala de imprensa.

Carlos Carvalhal terminou a
conferência de imprensa de antevisão referindo que o extremo
brasileiro Galeno e o avançado
Guilherme Schettine estão em
dúvida para o desafio com o
Zorya.
Os dois jogadores saíram com
queixas físicas do duelo com o
Vitória SC, na última jornada
da I Liga, e têm treinado de forma limitada, razão pela qual a
respectiva utilização de ambos
será reavaliada praticamente
até à hora do jogo com os ucranianos.
De resto, nos 15 minutos de
trino abertos à comunicação social foi possível testemunhar a
boa disposição do grupo de trabalho, tais foram os momentos
de verdadeiro ‘pagode’ protagonizados pelos jogadores, durante os habituais ‘meinhos’,
em que os atletas aproveitam

para se recriar com bola e fazer
algumas maldades aos restantes
colegas de equipa.
Antes disso, porém, neste último apronto antes do duelo de
hoje, os jogadores ainda fizeram alguns exercícios de activação muscular, com ciclos de
corrida e, pelo menos durante
esse período, Galeno e Schettine trabalharam normalmente,
sendo expectável que possam
dar o seu contributo durante o
jogo, senão nos 90 minutos, pelo menos em boa parte do desafio.
De recordar que o Zorya-SC
Braga terá a presença de cerca
de dois mil adeptos, correspondente a 15 por cento da lotação
do Sulevych Arena.
O Zorya é originário de Luhansk e a cidade de Zaporizhzhya, onde se realiza o jogo, fica
a cerca de 400 quilómetros, pelo que o jogo não está a gerar
muito interesse junto da comunidade local.
Publicidade
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§FC Zorya Luhansk

Horta quer acabar com
malapata ucraniana
AVANÇADO viveu na pele desilusão de 2018/19 e quer colocar um ponto
final na série de não vitórias contra equipas do país do leste europeu.

Victor Skrypnik quer vencer em casa

“Coração quente e a cabeça fria”
O treinador do FC Zorya, Victor Skrypnik, considera o jogo com o SC Braga
“muito importante”, uma vez que a equipa perdeu na primeira ronda do
grupo e os bracarenses venceram. “Amanhã [hoje] jogamos em casa e esperamos um resultado positivo, queremos mostrar o nosso nível”, revelou o
técnico. Sem desvendar “segredos” da equipa e estratégia na véspera do jogo, o timoneiro lembra os dois duelos anteriores e que “quase 80 por cento
dos jogadores que estavam na equipa, permaneceram, e já nos conhecem”.
“A nossa equipa mudou, eles têm jogadores que já jogaram contra nós, mas
tudo muda. Agora jogam com táctica de quatro defesas, quatro médios e
dois atacantes e a mesma equipa tem quatro jogos seguidos, mas isso não
nos deve afectar. Emoções são todas boas, mas precisamos jogar com um
coração quente e a cabeça fria”, destacou Victor Skrypnik.

§nota arsenalista
DR

Ricardo Horta é uma das maiores ameaças à baliza de Shevchenko no encontro desta tarde

LIGA EUROPA
| Ricardo Anselmo |

Ricardo Horta pisca o olho à
possibilidade de se tornar no
melhor marcador europeu da
história do SC Braga, mas para
isso há que ultrapassar um adversário do qual não guarda boas
memórias.
“Já conhecemos este adversário de jogos anteriores, na altura
os resultados não foram positivos mas estamos noutra fase e
vimos de um jogo muito completo, contra o AEK. Queremos
dar sequência a estes resultados

e à exibição que fizemos na passada quinta-feira”, assumiu o
dianteiro de 26 anos, que adiantou que o SC Braga é conhecedor “dos pontos fortes e fracos
do Zorya”, ciente de que a sua
equipa “vai dar uma grande resposta amanhã [hoje]”.
“Estivemos a analisar a equipa
do Zorya, sabemos o sistema
que eles utilizam e que têm três
médios bons tecnicamente, mas
estamos focados em nós e se pusermos em prática o que temos
vindo a fazer, acredito que vamos conseguir a vitória”, frisou,
sem deixar de abordar o facto de

o SC Braga não ter qualquer
triunfo sobre uma equipa ucraniana no registo histórico.
“Sabemos que isso não tem estado a nosso favor, mas queremos acabar com essa malapata e
se entrarmos muito fortes, com a
nossa ideia de jogo, vamos conseguir terminar com esse ciclo
de jogos sem vencer equipas
ucranianas”, rematou o avançado português que, a par de Paulinho e Alan, é o melhor marcador
de sempre nas provas europeias
pelo SC Braga, com onze golos.
Hoje, um dos dois primeiros, pode destacar-se.

Clube avalia ainda redução do castigo de David Carmo

SC Braga apresenta recurso pelo castigo
de três jogos a Fransérgio
O SC Braga apresentou no pleno do Conselho de Disciplina da Federação
Portuguesa de Futebol (FPF) um recurso pelo castigo de três jogos a Fransérgio, expulso diante do Vitória SC, no domingo, revelou fonte do clube
bracarense. Segundo o Conselho de Disciplina da FPF, o médio brasileiro foi
castigado com três jogos de suspensão por agressão ao vitoriano Jorge Fernandes, que também viu o cartão vermelho e foi punido com dois jogos de
suspensão por ter respondido à agressão.
O SC Braga está ainda a avaliar se avança para um pedido de redução do castigo de David Carmo, jogador que esteve na origem das expulsões com uma
entrada dura sobre um adversário que, juntamente com a reacção sequente
(agarrou adversário pelos colarinhos), também lhe valeu o cartão vermelho
directo e um castigo de três jogos de suspensão.
O juiz Fábio Veríssimo, da associação de Leiria, só expulsou Fransérgio depois de visionar as imagens disponibilizadas pelo VAR.
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TERTÚLIA

BRACARENSE
Artur Correia António Duarte José Machado

Uma semana de emoções fortes

TERTULIANOS vibraram com a estreia do SC Braga na Liga Europa, na vitória diante do AEK de Atenas, e com o triunfo no dérbi
minhoto da 5.ª jornada da I Liga, em Guimarães. Identidade forte dos guerreiros é arma para o ciclo infernal que se segue.

“Um SC Braga dinâmico
e muito bem estruturado”

“Exibição personalizada, de
classe e qualidade elevada”

“Vencer e convencer,
vencer e sofrer”

“Foi um grande jogo de futebol, voltámos aos palcos
da Europa com uma grande primeira parte, sentido
enorme colectivo e depois, no decorrer do tempo, algumas individualidades acabaram por aparecer no jogo e
se manifestar. O SC Braga apresentou-se no seu sistema
habitual 4x2x3x1, muitas vezes no 4x4x2 com as movimentações dos alas, principalmente Ricardo Horta. Foi
um SC Braga que surpreendeu, com esta dinâmica e este turbilhão de boas ideias, um SC Braga que gosta de
ter bola, de sair com o jogo organizado evoluindo de pé
para pé e com linhas subidas e com isso chegar sempre
com muito perigo e objectividade à área do adversário.
Um SC Braga dinâmico e muito bem estruturado”.
“Com o Zorya, espero que o SC Braga se apresente
com os mesmos ideais e cultura de quem quer ganhar,
com cautelas, porque é um jogo importante, ganhando
aqui é meio caminho andado para o apuramento”.
“Os dérbis, tal como as finais, são para se ganhar. Foi
um SC Braga muito melhor na primeira parte, teve sempre o jogo controlado e foi a equipa mais perigosa. O
lance do David Carmo faz parte, pena as expulsões, se
calhar os árbitros têm de estar mais e melhor preparados
para estas situações, não aconteceu nada de especial e
tinha resolvido muito bem com cartolinas amarelas”.

“Foi para mim uma semana de emoções muito fortes,
realçar as palavras de Carlos Carvalhal no final do jogo
com o AEK, onde dedica a vitória aos adeptos, em especial ao Sr. Joaquim Castro, associado do Bairro da Misericórdia, sócio n.º36, de 92 anos. Este associado
acompanhou sempre o SC Braga ao longo dos anos, frequentador assíduo do Campo da Ponte, sempre presente
no andebol e natação, é de facto um sócio como muitos
anónimos que a história do nosso clube ostenta. Foi
uma exibição personalizada, de classe e de qualidade
elevada. Sentimento muito grande para os nossos adeptos, gostei de ver a nossa pedreira mais uma vez vestida
de vermelho e branco”.
“Com o Zorya, há motivações individuais, que servem
para reforçar o colectivo. O que é preciso fazer é o que
têm feito em todos campos: primeiro o céu é o limite,
depois apresentamo-nos em todos os jogos para ganhar
os três pontos. Se mantivermos as mesmas ideias de jogo e identidade, temos todas as condições para ganhar o
jogo”.
“Em Guimarães, foi um SC Braga de pressão alta, que
condicionou totalmente o Vitória SC que não existiu na
primeira parte. O SC Braga dentro da sua identidade,
respeitou o adversário e vencemos com justiça”.

“Iniciámos a Liga Europa, da melhor forma, contra o
AEK. Fizemos um bom jogo, marcámos três golos, não
sofremos nenhum. Três pontos já cá estão. Adeptos no
jogo. Finalmente. Vibrantes, responsáveis, incentivando, apelando sempre a mais um esforço, empurrando os
nossos jogadores para a frente, numa ligação perfeita
com a equipa, que nos brindou com uma bela exibição.
E os gregos viram-se mesmo gregos. Pressão alta, futebol de ataque, de risco e de turbilhão, muito bem jogado, com e sem bola, três golos inteiramente merecidos.
Seguem-se onze dias em que vai ser jogar e jogar, começando pelo Zorya onde não devemos alterar a nossa
personalidade como equipa. Pede-se muita concentração e que os nossos jogadores façam o que tão bem sabem fazer. É para vencer”.
“Em Guimarães fizemos, de novo, uma primeira parte
de grande nível, na linha das exibições anteriores e foi
com um Cavalo de Tróia, Esgaio, aparecendo no lugar
de ninguém, que abrimos as portas da vitória numa bela
jogada de ataque. Depois pagámos o preço do jogo de
quinta-feira. Baixámos o ritmo no segundo tempo e acabámos a jogar com valentia, nove contra dez, não deixando, mesmo aí, de criar as melhores oportunidades de
golo. Vitória justa”.
Publicidade
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ESTÁDIO DE ALVALADE

Galo ainda deu bicada mas
acabou engolido pelo Leão

GIL VICENTE

3

1

Intervalo
0-0

Árbitro André Narciso (AF Setúbal)
VAR: Rui Oliveira

ESFORÇO INGLÓRIO. Um belo golo de Lucas Mineiro ainda fez sonhar com surpresa em Alvalade,
mas a equipa do Gil Vicente não resistiu nos minutos finais ao maior poderio do Sporting.
I LIGA
| Miguel Machado |

O Gil Vicente esteve perto de
causar ontem uma surpresa em
Alvalade, mas acabou derrotado
nos minutos finais da partida
que acertou o calendário relativo
à 1.ª jornada do campeonato,
que tinha sido adiada devido a
surtos de Covid-19 registados
nos dois clubes.
Num jogo emotivo, os barcelenses chegaram a estar em vantagem com golo nos minutos iniciais da segunda parte, apontado
por Lucas Mineiro. No entanto,
o Sporting conseguiu dar a volta
nos derradeiros minutos, graças
a trunfos lançados por Ruben
Amorim do banco. Sporar empatou aos 82 e o jovem Tiago
Tomás deu a volta pouco depois.
O terceiro golo dos leões surgiu
já no último minuto dos descontos, apontado por Pote.
Resultado acaba por ser algo
pesado para o esforço que o Gil
Vicente fez na partida, um pouco
à imagem do que aconteceu há
três dias no Dragão. Mas cairam
de pé os rapazes de Rui Almeida. O treinador tinha prometido
uma equipa “a jogar nos limites”
em Alvalade, para tentar condicionar o futebol dos leões, e em
boa verdade os gilistas conseguiram fazer isso com forte resistência. Com muitos jogadores
no meio campo, as duas formações encaixaram tacticamente,

SPORTING

Adán
L. Neto
Coates
Feddal
Porro
Matheus Nunes
João Palhinha
Nuno Mendes
Pote
Nuno Santos
Jovane
Ruben Amorim

Denis
Joel Pereira
Ygor Nogueira
Rodrigão
R. Fernandes
J. Afonso
Talocha
Lucas Mineiro
Fujimoto
Miullen
Samuel Lino
Rui Almeida

Substituições Fujimoto por Leautey (46 m), Neto por
Tiago Tomás (63 m), Matheus Nunes por Sporar (63 m),
Miullen por Lourency (67 m), Lucas Mineiro por Claude
Gonçalves (72 m), Porro por Daniel Bragança (72 m), Cabral por Inácio (87 m), Talocha por Renan (92 m) e João
Afonso por Vitor Carvalho (92 m).
Disciplina cartões amarelos a João Palhinha (1 m), Denis
(35 m), João Afonso (37 m), Neto (60), Feddal (64 m ), Pedro Gonçalves (66 m), Miullen (67 m), Sporar (69 m), Rodrigão (89 m)
Golos Lucas Mineiro (52), Sporar (82), Tiago Tomás (83) e
Pote (90+6).

+ alterações

LIGA PORTUGAL

Gil Vicente deu luta mas acabou derrotado na visita à casa do Sporting

lll
Em Alvalade, foram os
gilistas a abrir o marcador
aos 52 minutos por Lucas
Mineiro, mas o Sporting
acabou por dar a cambalhota no espaço de um
minuto entre os 82 e os 83,
Sporar e Tiago Tomás
concretizaram a reviravolta.
Aos 90+6, Pote fechou o
resultado para os leões.

ainda assim, o Sporting dominou, teve mais bola e criou as
principais oportunidades.
Aos 13 minutos houve lance
polémico no meio campo, com o
central leonino Neto a ser poupado a sanção disciplinar por
agressão sem bola ao avançado
gilista Miullen. O VAR tinha
obrigação de ter sancionado.
O contra-golpe era a arma do
Gil Vicente mas foi quase inofensivo na primeira parte. De
resto, a bola estava quase sempre na posse do Sporting.

Para a segunda parte, Rui Almeida mexeu na equipa, fazendo
entrar Leautey e o Gil Vicente
surgiu com outra acutilância, a
surpreender o Sporting, chegaram mesmo ao golo. Aos 52 minutos, Lucas Mineiro gelou Alvalade com um golpe de cabeça,
após livre de Talocha.
Golo sacudiu ainda mais a partida, sobretudo o Sporting que
atirou-se com tudo para cima
dos barcelenses. Nos bancos, os
dois treinadores também foram
ajustando a estratégia. Acabou

O treinador do Gil Vicente
fez três alterações na equipa inicial relativamente ao
onze que jogou no Dragão:
Lucas Mineiro, Fujimoto
e Miullen foram as novidades, relegando Claude
Gonçalves, Lourency e
Léautey para o banco.
Do lado do Sporting,
Rúben Amorim apresentou o mesmo onze pelo
terceiro jogo seguido.
por ser mais feliz Amorim com
as apostas que fez, já que foram
dois leões que sairam do banco a
dar a volta ao marcador em apenas um minuto. Resistência do
Gil Vicente quebrou aos 82 minutos e o Leão foi guloso.
Publicidade
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“Campeonato é uma maratona”

RUI ALMEIDA viu a sua equipa aumentar a série de jogos sem vencer para quatro encontros. Todavia, o técnico não liga a esses
registos e mostrou-se confiante que o Gil Vicente FC vai saber dar a volta a esta derrota já na próxima partida.
JOGO EM ATRASO

I LIGA

| Fábio Moreira |

O jogo em atraso da 1.ª jornada
da I Liga entre Sporting CP e Gil
Vicente FC terminou com a derrota da equipa de Barcelos por
3-1, sendo que os pupilos de Rui
Almeida sofreram os três golos
já na reta final do encontro.
No final do encontro com os
leões, o técnico gilista, Rui Almeida, salientou que “no futebol
não há resultados injustos”. Segundo o treinador do Gil Vicente
FC, a culpa é inteiramente dos
homens de Barcelos que não
conseguiram a vantagem de um
golo em Alvalade.
Apesar disso, o técnico admite
que a equipa tentou jogar
quando tinha a bola, mas “com o
final da partida a aproximar-se, o Sporting CP começou a
colocar mais homens na frente e
a pressionar-nos mais para
conseguirem dar a volta ao resultado”.
Rui Almeida ainda aproveitou
para salientar que “o futebol é
mesmo assim” e ainda destacou
que “contra equipas grandes como é o caso do Sporting CP, não
se pode cometer erros, pois o
mais pequeno erro pode resultar
em golo e foi esse o caso deste
encontro”.
O técnico gilista ainda admitiu
que entrou na reta final da partida com a equipa leonina já a
acreditar que ia “conseguir os
três pontos na casa de um grande” e que, por isso, “sair de Alvalade sem conseguir sequer um
ponto deixa um sabor muito
amargo na boca”.

JORNADA 5

RESULTADOS
Jogo em atraso da 1.ª jornada
Sporting 3-1 Gil Vicente
CLASSIFICAÇÃO

1. Benfica
2. Sporting
3. FC Porto
4. SC Braga
5. Moreirense
6. Santa Clara
7. Vitória SC
8. Rio Ave
9. Famalicão
10. Nacional
11. Marítimo
12. Tondela
13. Gil Vicente
14. P. Ferreira
15. Belenenses
16. Portimonen.
17. Boavista
18. Farense

J

V

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
4
3
3
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
0
0

E

0
1
1
0
2
1
1
3
3
3
0
2
2
2
2
1
3
1

D

M

S

P

0 15 3 15
0 11 4 13
1 13 6 10
2 8 5 9
1 5 4 8
2 5 4 7
2 2 2 7
1 3 5 6
1 9 12 6
1 6 6 6
3 7 9 6
2 4 8 5
2 3 5 5
2 4 6 5
2 2 4 5
3 3 6 4
2 6 12 3
4 5 10 1

PRÓXIMA JORNADA

LIGA PORTUGAL

Gil Vicente esteve em vantagem durante um largo período do jogo, mas viu o Sporting dar a volta ao texto

Com esta derrota de 3-1 frente
ao Sporting CP, o Gil Vicente
FC continua a somar cinco pontos no 13.º lugar e aumentou a
sua série de jogos sem vencer
para quatro jogos. Rui Almeida
não se mostra muito preocupado
com esse registo e salienta que
“o campeonato é uma maratona
e não um sprint”.
“Temos feito tudo para controlar todos os jogos que realizámos até ao momento, mas não
temos sido bafejados pela sorte.
No entanto, estes resultados não

me preocupam muito. Tenho
confiança nos meus jogadores e
no trabalho que temos vindo a
realizar nos treinos e no que eles
têm apresentado dentro das quatro linhas. Sei que a vitória vai
aparecer”, explicou o treinador
do Gil Vicente FC.
De recordar que a equipa de
Barcelos volta a subir para os
relvados já no próximo sábado
(dia 1 de Novembro). O Gil Vicente FC vai receber o Vitória
SC, num jogo a contar para 6.ª
jornada da I Liga.

lll
“Apesar do resultado,
estivemos bem em campo.
Fizemos uma boa primeira
parte mas perdemos a
concentração no final do
jogo e o nosso adversário
soube aproveitar essa falha
para dar a volta ao
resultado.”

Lucas Mineiro

jogador do Gil Vicente FC

P. Ferreira - FC Porto
Belenenses - Farense
Rio Ave - Moreirense
Marítimo - Nacional
Portimonense - Santa Clara
Gil Vicente - Vitória SC
Sporting - Tondela
SC Braga - Famalicao
Boavista - Benfica

lll
“Foi um jogo difícil contra
um adversário fechado. Fomos precipitados em algumas decisões, mas os jogadores perceberam que era
preciso acreditar e a tentar.
O nosso plantel oferece várias soluções e hoje ela veio
do banco.”

Emanuel Ferro

treinador-adjunto do Sporting CP
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GRUPO A

GRUPO B

JORNADA 2

RESULTADOS
Lokomotiv, 1 - B. Munique, 2
Atl. Madrid, 3 - RB Salzburgo, 2
CLASSIFICAÇÃO
1. B. Munique
2. Atl. Madrid
3. Lokomotiv
4. Salzburgo

V

E

D

M

S

P

2
2
2
2

2
1
0
0

0
0
1
1

0
1
1
1

6
3
3
4

1
6
4
5

6
3
1
1

3.ª JORNADA (3 NOV)
Lokomotiv - Atl. Madrid
RB Salzburgo - B. Munique

J

V

E

D

M

S

P

2
2
2
2

1
0
0
0

1
2
2
1

0
0
0
1

3
4
2
4

2
4
2
5

4
2
2
1

3.ª JORNADA (3 NOV)
Shakhtar - Borussia M.
R. Madrid - Inter

GRUPO D

JORNADA 2

RESULTADOS
FC Porto, 2 - Olympiacos, 0
Marselha, 0 - Man. City, 3

JORNADA 2

RESULTADOS
Atalanta, 2 - Ajax, 2
Liverpool, 2 - Midtjylland, 0

CLASSIFICAÇÃO
1. Man.City
2. FC Porto
3. Olympiacos
4. Marselha

1. Shahktar
2. Borussia M.
3. Inter
4. R. Madrid

CLASSIFICAÇÃO

J

V

E

D

M

S

P

2
2
2
2

2
1
1
0

0
0
0
0

0
1
1
2

6
3
1
0

1
3
2
4

6
3
3
0

3.ª JORNADA (3 NOV)
FC Porto - Marselha
M. City - Olympiacos

1. Liverpool
2. Atalanta
3. Ajax
4. Midtjylland

GRUPO E

Fase de grupos

CLASSIFICAÇÃO

J

GRUPO C

JORNADA 2

RESULTADOS
Shakhtar, 0 - Inter, 0
Borussia M., 2 - R. Madrid, 2

J

V

E

D

M

S

P

2
2
2
2

2
1
0
0

0
1
1
0

0
0
1
2

3
6
2
0

0
2
3
6

6
4
1
0

3.ª JORNADA (3 NOV)
Atalanta - Liverpool
Midtjylland - Ajax

Barcelona vence
em Turim; Chelsea
e M. United goleiam
O Barcelona ganhou ontem, em
Turim, por 2-0, num dos jogos
grandes da segunda jornada da
fase de grupos da Liga dos Campeões. Sem Cristiano Ronaldo
que está infectado com Covid,
os italianos da Juventus deixaram o Barça somar os três pontos, graças a um golo de Dembélé, aos 14 minutos, e Lionel
Messi aos 90+1 de penálti.
Nos outros jogos da noite, destaque para duas goleadas, ambas
impostas por equipas inglesas. O
Chelsea foi à Rússia derrotar o
Krasnodar por 4-0, enquanto o
Man. United recebe em Old
Trafford o Leipzig e goleou por
5-0, com um hat-trick apontado
por Rashford.

Marafona, Daniel Simões
e João Paulo reforçam Serzedelo
PRÓ-NACIONAL
| Miguel Machado |

O Moreirense emprestou três jovens jogadores ao Grupo Desportivo de Serzedelo, para rodarem no clube vizinho que joga
na Pró-Nacional da Associação
de Futebol de Braga. São eles:
Marafona, Daniel Simões e João
Paulo, que já se encontram a
treinar no Campo das Oliveiras
às ordens do treinador Fernando
Fontão
Marafona é um guarda-redes
de 19 anos. Daniel Simões é um
lateral direito, enquanto João
Paulo é um extremo.
Os três jogadores já foram inscritos na Associação e podem
ser chamados para a partida da
segunda jornada da Pró-Nacional, se o treinador Fontão assim
o entender.
Ainda com idade de juniores,
os três atletas vão já começar a
rodar nos seniores do Serzedelo,
sendo vistos pelo emblema de

DR

Plantel do Serzedelo conta com mais três jogadores cedidos pelo Moreirense

Moreira de Cónegos como jovens com talento para continuar
a evoluir. Por outro lado, é uma
oportunidade para poderem
competir, uma vez que devido à
pandemia da covid-19, a formação dos cónegos está ainda indefinida para esta temporada, até

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO
1. Chelsea
2. Sevilha
3. Rennes
4. Krasnodar

J

V

E

D

M

S

P

2
2
2
2

1
1
0
0

1
1
1
1

0
0
1
1

4
1
1
1

0
0
2
5

4
4
1
1

porque a Federação e AF Braga
ainda não lançaram sequer datas
para o regresso das provas das
camadas jovens.
O GD Serzedelo prepara o próximo jogo do campeonato, onde
vai receber o Joane no próximo
domingo.

1. Lazio
2. C. Brugge
3. Dortmund
4. Zenit

J

V

E

D

M

S

P

2
2
2
2

1
1
1
0

1
1
0
0

0
0
1
2

4
3
3
1

2
2
3
4

4
4
3
0

3.ª JORNADA (4 NOV)
Club Brugge - B. Dortmund
Zenit - Lazio

3.ª JORNADA (4 NOV)
Chelsea - Rennes
Sevilha - Krasnodar

GRUPO G

JORNADA 2

RESULTADOS
B. Dortmund, 2 - Zenit, 0
Club Brugge, 1 - Lazio, 1

GRUPO H

JORNADA 2

RESULTADOS
Juventus, 0 - Barcelona, 2
Ferencvaros, 2 - D. Kiev, 2

JORNADA 2

RESULTADOS
Man. Utd., 5 - RB Leipzig, 0
Basaksehir, 0 - PSG, 2

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

J

V

E

D

M

S

P

1. Barcelona 2
2. Juventus 2
3. D. Kiev
2
4. Ferencvaros 2

2
1
0
0

0
0
1
2

0
1
1
1

7
2
2
3

1
2
4
7

6
3
1
1

3.ª JORNADA (4 NOV)
Barcelona - Din. Kiev
Ferencvaros - Juventus

§AF Braga

Jogadores emprestados pelo Moreirense até ao final da época

GRUPO F

JORNADA 2

RESULTADOS
Krasnodar, 0 - Chelsea, 4
Sevilha, 1 - Rennes, 0

I Divisão distrital
São Cristóvão
dispensa treinador
Leandro Faria
A cerca de duas semanas do início do campeonato distrital, o
São Cristóvão decidiu mudar
de treinador.
Insatisfeita com os resultados registados na pré-época a direcção
do clube vimaranense dispensou
Leandro Faria e procura novo timoneiro para orientar a equipa
que vai estrear-se na I Divisão
distrital da AF Braga.
O São Cristóvão é um dos estreantes esta época 2020/21,
vindo do futebo popular de Guimarães.

I Divisão
Santiago Mascotelos
muda para a Série D
A direcção do Santiago de Mascotelos aceitou a proposta da AF
Braga de mudar da série C para a
série D da I Divisão distrital.
Esta mudança do clube vimaranense deve-se às desistências do
Mota e do Fareja, que deixou o
campeonato da série D com menos equipas.

1. Man. Utd.
2. PSG
3. RB Leipzig
4. Basaksehir

J

V

E

D

M

S

P

2
2
2
2

2
1
1
0

0
0
0
0

0
1
1
2

7
3
2
0

1
2
5
4

6
3
3
0

3.ª JORNADA (4 NOV)
RB Leipzig - PSG
Basaksehir - Man. United

§futebol
Futebol europeu
UEFA rejeita proposta
de uma Superliga
A UEFA é contra o projecto da Superliga europeia, que está a ser
negociado entre vários clubes.
“O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, já disse várias vezes
que é contra a Superliga. Os
princípios da promoção, relegação e de novas ligas não está
aberta a negociações. É assim
que o futebol europeu funciona
e a Liga dos Campeões é a melhor competição do mundo”, afirmou fonte da UEFA. Recorde-se
que os principais clubes europeus estão a criar uma Superliga
Europeia, com 18 equipas para
começar em 2022.

II Liga
Quim Machado deixou
Vilafranquense
O técnico Quim Machado saiu do
comando técnico do Vilafranquese, devido aos maus resultados
que deixam o clube na penúltima posição da II Liga, tendo apenas 2 pontos em sete jornadas.
Tralhão, ex-treinador da formação do Benfica, é o sucessor.
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Opinião
MARIYA GABRIEL Comissária Europeia da Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude

Europa

Investigação e inovação impulsionam a dupla transição
ecológica e digital da Europa

A

Comissão está a lançar um convite à apresentação de propostas
com um orçamento superior a
mil milhões de euros para projetos de investigação e inovação que respondam à
crise climática e apoiem a recuperação da
Europa da crise do coronavírus.
No seu primeiro discurso sobre o Estado
da União Europeia, Ursula von der
Leyen, presidente da Comissão Europeia,
apresentou a sua visão para um continente forte, dinâmico e confiante na sua capacidade de superar os desafios prementes sem deixar ninguém para trás. A
presidente alargou a ambição da UE, propondo um aumento de 40 para 55 % do
objetivo de redução de emissões na UE
para 2030. Apoiaram este apelo 170 líderes empresariais e investidores.
A investigação e a inovação estão no
centro desta visão. Com o lançamento do
Pacto Ecológico Europeu, a Europa pretende tornar-se o primeiro continente neutro em termos de emissões de carbono até
2050 e, ao mesmo tempo, reforçar a sua
diversidade biológica e o seu ambiente
único. Ao abraçar a digitalização e a inteligência artificial, a Europa definiu uma
nova trajetória de crescimento «verde»
que irá reforçar a sua competitividade
global e preservar o seu modelo social.
Para ter êxito, precisamos de transformar
os desafios que enfrentamos com a dupla
transição ecológica e digital em oportunidades de inovação. A investigação e a
inovação delineiam o rumo desta ambiciosa agenda, que destaca as oportunidades e os obstáculos e define orientações
fundamentais, assegurando a transparência, o envolvimento da sociedade e a partilha equitativa dos benefícios em toda a
União Europeia.
O convite produzirá resultados, não num
futuro distante, mas a curto e médio prazo, integrando-os numa perspetiva de mudança a longo prazo. Articula-se em torno
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Na sua resposta ao coronavírus, a UE
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Cimenta a liderança da Europa e mostra
ao mundo um exemplo que outros quererão seguir. No cerne do Pacto Ecológico
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Opinião
ANA MARIA SILVA Diretora da Escola Secundária Martins Sarmento, Guimarães

Voz às Escolas

Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário da ESMS

E

m pleno mês de agosto, as escolas submeteram Planos de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário (PDPSC). O Ministério da
Educação convidou as escolas a pensarem em planos abrangentes que pudessem
contribuir para a melhoria dos índices de
sucesso e inclusão educativos, com particular relevância no combate às desigualdades socioeducativas, à exclusão e ao
abandono escolar. No espaço de três semanas tudo teria de estar concluído.
Após alguma hesitação, a ESMS decidiu
avançar com o seu plano e articulá-lo com
o trabalho realizado no âmbito do Plano
Nacional de Promoção do Escolar. Desde
2016, que a escola elabora Planos de
Ação Estratégica para envolver toda a comunidade escolar na prossecução das
prioridades inscritas no seu Projeto Educativo: desenvolver responsabilidades coletivas para a melhoria do sucesso educativo; promover a educação para os
valores e cidadania; consolidar processos
de interacção da escola com o meio.
O PDPSC da Martins Sarmento preten-

S

egundo a “Declaração
para o Direito às Bibliotecas”, documento divulgado pela American Library
Association (ALA), em 2 de julho de 2013, por ocasião da sua
Conferência Anual a ser realizado em Chicago (Illinois), “as
bibliotecas mudam vidas”. Segundo este documento “Todos
os dias, em inúmeras comunidades em todo o nosso país e do
mundo, milhões de crianças, estudantes e adultos utilizam as
bibliotecas para aprender, crescer e alcançar os seus sonhos.
Além de uma vasta gama de livros, computadores e outros recursos, os utilizadores da biblioteca beneficiam do ensino
especializado e orientação provida por bibliotecários e funcionários da biblioteca para ajudar
a expandir as suas mentes e
abrir novos mundos. Nós declaramos e afirmamos nosso direito à qualidade nas bibliotecas
públicas, escolares, universitárias e em especial, exortá-lo para mostrar com urgência o seu
apoio ao assinar seu nome nesta
Declaração pelo Direito das Bi-

de encontrar diferentes caminhos para
trabalhar as prioridades do seu Projeto
Educativo e dar resposta a uma fragilidade encontrada na escola: envolver os alunos nos projetos que anualmente fazem
parte do nosso Plano de Atividades. Simultaneamente, procura aperfeiçoar as
competências sociais e de cidadania dos
seus alunos e aprofundar a relação da escola com a comunidade criando parcerias
para o sucesso. O trabalho que nos propomos levar a cabo pretende promover a
educação para os valores e para a cidadania.
Com este projeto, a ESMS almeja promover uma educação orientada para o desenvolvimento pessoal, interpessoal e de
intervenção social através do estímulo de
uma cidadania ativa, em contexto de partilha e de colaboração e confronto de
ideias sobre temas da actualidade. Pretende-se, ainda, consolidar todo o trabalho
realizado no âmbito da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola em que
visamos desenvolver nos alunos as competências necessárias para uma cultura de

democracia e de aprendizagens com impacto na atitude cívica individual e na comunidade.
O trabalho desenvolvido nos últimos
três anos faz-nos acreditar que estão criadas as condições para aumentar o nível de
participação dos alunos na vivência de
uma cidadania ativa e o trabalho em rede
no interior da escola, com impacto na comunidade.
Este trabalho em rede vai envolver as
diferentes disciplinas do currículo e os diferentes projectos em desen- volvimento
na escola.
As parcerias que a escola tem estabelecido com diferentes instituições da comunidade vão permitir interagir com o meio
e construir uma rede de relações que possibilitem um enquadramento contextualizado com dinâmicas com significado e
sentido para todos os intervenientes.
A ESMS procura trabalhar para formar
os seus alunos como pessoas, desenvolvendo neles capacidades críticas e reflexivas através da promoção de uma educação para a inclusividade, para a cidadania

e para a corresponsabilização. Queremos,
também, promover a solidariedade e a humanização da escola através da promoção
do respeito entre alunos e o respeito pelos
outros.
O PDPSC será o veículo privilegiado
para fazer acontecer este desiderato. Os
trabalhos a realizar no âmbito da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola vão criar oportunidades de reflexão,
de pensar criticamente as realidades que
nos circundam e apresentar soluções para
os problemas encontrados. Desta forma,
teremos conseguido criar oportunidades
para o desenvolvimento pessoal e social
dos nossos alunos através de aprendizagens de qualidade, capacitando-os, desta
forma, para um melhor relacionamento
interpessoal e um bem-estar emocional tão necessário para fazer frente aos
desafios da sociedade em que nos inserimos.
E, mais uma vez, a ESMS põe quanto é
no mínimo que faz, fazendo brilhar todos
os que com ela se dedicam à tarefa de formar alunos e cidadãos.

O direito a ter a “sua” biblioteca
bliotecas.”
Queremos hoje aqui dar destaque aos princípios constantes
neste documento no qual se
apontam os argumentos pelos
quais os cidadãos devem exigir
bibliotecas ao poder central e
local: a) as bibliotecas capacitam o indivíduo; b) as bibliotecas apoiam a alfabetização e
aprendizagem ao longo da vida;
c) fortalecem as famílias, uma
vez que as famílias encontram
um ambiente confortável, espaço acolhedor e uma riqueza de
recursos para ajudá-las a aprender, crescer e brincar juntas; d)
servem pessoas de qualquer
idade, nível de escolaridade, nível social, etnia e capacidade física. Para muitas pessoas, as bibliotecas oferecem recursos que
de outra forma, não poderiam
ter condições de obtê-los – recursos que eles precisam para
viver, aprender, trabalhar e gerir a sua vida e carreira; e) as bibliotecas constroem comunida-

AIDA ALVES

Diretora da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva

Voz às Bibliotecas

des, unem as pessoas, tanto pessoalmente como online, para
conversas e para aprender e ajudar uns aos outros; f) fornecem
apoio para idosos, imigrantes e
outras pessoas com necessidades especiais; g) protegem o
nosso direito de conhecer, de
ler, pesquisar informações e expressar-se livremente; h) fortalecem uma nação, quando contribuem para a alfabetização e
formação das pessoas, ajudando a estar mais informadas e capacitadas para o exercício da

sua cidadania. As bibliotecas
escolares, públicas, universitárias e especializadas apoiam esse direito básico; i) as bibliotecas promovem o avanço da
pesquisa da informação, investigação, na qual cresce do conhecimento, seja para a realização de um trabalho escolar, ou
realização de um curso académico, j) As bibliotecas oferecem programas, acervos bibliográficos e espaços de socialização para nos ajudar a compartilhar e compreender as diferenças; l) as bibliotecas preservam a herança cultural da
nação, o passado é a chave para
o nosso futuro; m) as bibliotecas reúnem, digitalizam e preservam documentos históricos
originais e únicos que nos ajudam a entender melhor o nosso
passado, presente e futuro.
Sabemos que o conhecimento
é fator imprescindível para o
desenvolvimento da autonomia
e pensamento crítico dos cida-

dãos, sendo as bibliotecas espaços indispensáveis na mediação
e disseminação do saber. São
equipamentos que pela sua missão oferecem condições para a
participação integral dos cidadãos, por forma a autonomizálos no seu processo de aprendizagem. As bibliotecas são
instituições que facilitam o
acesso à informação, promovendo dinâmicas de integração
e aprendizagem em contexto
não formal. Um dos direitos
que a biblioteca promove é o
direito à informação. Este é
considerado o direito síntese
dos direitos humanos no processo de consolidação da cidadania, convergindo com os objetivos de igualdade social e
democracia. Todos devem ter
direito a ter acesso às “suas” bibliotecas, as que se criam em
ambiente familiar, mas também
as escolares, universitárias, de
leitura pública, pois é pela sua
complementaridade que se consegue formar indivíduos ao longo da vida, mais capacitados
para gerir toda a informação da
rede global.
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europe direct
ALZIRA COSTA Coordenadora do Centro de Informação Europe Direct do Minho

Europa

JOÃO GONÇALVES
Advogado

Os cidadãos continuam a confiar
no trabalho da UE

N

o dia 23 de outubro, a Comissão
Europeia (Comissão) publicou os
resultados de um novo inquérito
realizado entre julho e agosto de 2020 aos
cidadãos europeus. Num período conturbado marcado pela pandemia de coronavírus, a Comissão quis perceber como estava a confiança dos cidadãos europeus
sobre as instituições e o resultado foi bastante esclarecedor.
No relatório, ficou evidenciada a preocupação dos cidadãos europeus com a situação económica atual e com as possíveis consequências que a pandemia
COVID-19 pode trazer para a economia
europeia. Perto de 65% dos cidadãos inquiridos consideram que a situação é
“má” e 42% pensam que a economia do
seu país irá recuperar dos efeitos adversos
do surto do coronavírus num período de
tempo não inferior a 3 anos.
Apesar dos receios que o surto COVID19 trará para a economia europeia, o Eurobarómetro aponta que a confiança nas
instituições europeias continua estável e
que a maior parte dos cidadãos europeus
confia no trabalho desenvolvido pela Comissão Europeia presidida por Ursula von
der Leyen. Esta confiança é evidente
quando mais de 6 em cada 10 europeus
afirma confiar nas decisões tomadas a nível europeu. O trabalho desenvolvido pelas instituições europeias durante o pico
registado no 2º trimestre do ano, deixou a
maioria dos cidadãos satisfeitos com as
medidas tomadas pelas instituições europeias, apesar de não ser um fator consensual entre os inquiridos. No entanto, os
cidadãos europeus esperam que a União
Europeia (UE) aponte como máximas
prioridades a definição de uma estratégia
para enfrentar uma crise semelhante no
futuro; a criação de uma política europeia
de saúde; e desenvolver meios financeiros para encontrar um tratamento ou uma
vacina.
Quanto aos fatores nacionais, para além
da grave situação económica que a UE
atravessa, os cidadãos ainda referem a sua
preocupação em torno das finanças públicas dos Estados-Membros (EM) – algo

justificável pelo tremendo esforço que os
governos dos EM têm vindo a realizar para manter estável as suas respetivas contas e a manutenção de milhares de postos
de trabalho que foram colocados em perigo este ano. Consequentemente, face ao
contexto atual, a saúde e o desemprego
aparecem também como outras das principais áreas que preocupam os cidadãos.
Deste relatório, importa referir ainda
que a maioria dos cidadãos inquiridos
continua a sentir-se como cidadão europeu e está satisfeito com o funcionamento
da democracia na UE. Além disso, a
maioria mantém o seu otimismo em relação ao futuro do projeto europeu.
Deste relatório, podemos retirar conclusões bastante otimistas se considerarmos
o grave contexto atual que a Europa atravessou durante o primeiro semestre. Durante a pandemia, o trabalho da UE esteve
à vista de todos. Quem não se recorda de
todo o material disponibilizado à Itália
através do mecanismo Europeu de Proteção Civil e que ajudou a salvar centenas
de vidas? Ou do trabalho incansável do
Parlamento Europeu e da Comissão para
criar o instrumento financeiro “Next GenerationEU” - uma resposta financeira
que permitirá uma recuperação mais rápida aos EM mais afetados pela pandemia,
através de subvenções ou empréstimos

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

com condições económicas mais favoráveis? Ou até mesmo da preservação de
milhares de postos de trabalho que foram
colocados em perigo por causa da pandemia, através de apoios financeiros a empresas para que não despedissem nenhum
trabalhador? Estes resultados demonstram que o trabalho realizado foi compreendido e bem aceite pela população.
Demonstra que a UE percebe cada vez
melhor as necessidades dos cidadãos não
só a nível macro-económico, mas também a nível local e social, e que os cidadãos europeus podem confiar no trabalho
desenvolvido até ao momento.
A UE saiu da primeira vaga de COVID19 pela Europa com a sensação de que fez
o que estava ao seu alcance em face das
suas competências para auxiliar os cidadãos numa fase bastante inglória para todos nós.
Graças a isso, a UE já iniciou conversações para a criação do programa
#EU4Health – um programa que pretende
reforçar o grau de preparação da UE para
as principais ameaças sanitárias transfronteiriças e reforçar os sistemas de saúde para que possam enfrentar epidemias
de uma forma mais preparada. Em suma,
a UE mostra que está ao lado dos cidadãos e tudo fará para proteger a nossa
saúde e os nossos interesses.

Voz à Justiça

Desde março que
a assembleia
de condóminos
do meu prédio
não reúne e há
assuntos urgentes
para tratar. O que
se pode fazer?
De acordo com uma recente
alteração ao Regime da Propriedade Horizontal, que entra em vigor em 2 de novembro/2020, sempre que, por
ato ou omissão dos condóminos, a assembleia não reúna
ou não sejam tomadas as decisões necessárias ao cumprimento das obrigações legais
de elaboração do regulamento do condomínio, de contratação do seguro obrigatório
ou de constituição do fundo
de reserva, e se não existir
administrador, qualquer condómino pode assegurar o
cumprimento das mesmas
como administrador provisório, devendo, nesse caso, ser
afixada a identificação do administrador em exercício ou
de quem, a título provisório,
desempenhe as funções deste
na entrada do prédio ou conjunto de prédios ou em local
de passagem comum aos
condóminos. Após o cumprimento das obrigações supra
previstas, é dever do administrador provisório convocar a assembleia de condóminos para eleição do administrador e para prestar informação e contas sobre a sua administração. E se apesar de
regularmente convocada, a
assembleia de condóminos
não reunir ou não eleger administrador, o condómino
que exerceu provisoriamente
as funções de administração
pode comunicar aos outros
condóminos o propósito de
continuar a exercer o cargo
de administrador provisório,
ou requerer ao tribunal a nomeação de um administrador.
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9 Terr
e aço com mais de 100m
9 Churrasqueira
9 No centro da cidade
9 Cozinha mobilada e equipa

AMI 7630

9 Garagem fechada para um

Luís Martins



www.florestaimobiliaria.pt
Rua do Taxa 05 ʹ S. Vitor
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ID:124391044-64 -

99.900 €

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

ID:124391009-70 -

139.000 €

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

ID:124391010-162 -

790.000 €

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

ID:124391005-489 –

119.500 €

C.E.:(D) Apartamento T2 Localização
no centro da cidade. Com Cozinha equipada,
sala com lareira, elevador e lugar de garagem.
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

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

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

PRECISA-SE
AJUDANTE
DE COZINHA

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

Para restaurante em Braga.
Com prática.

Escritório c/ casa de banho,
ar condicionado e varanda
Norton de Matos
(centro de Braga).
€ 25.000

Tlm. 962 628 683

Favor ligar: 927 562 704

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

COMPRE O SEU
AUTOMÓVEL
NOS STANDS
€€€€ 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!!

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€

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

ASSOCIAÇA
̃ O SOCIAL CULTURAL RECREATIVA
E DESPORTIVA DE NOGUEIRO

CONVOCATO
́ RIA
João Manuel Tinoco Ribeiro da Silva, Presidente da
Assembleia da ASCREDNO, convoca nos termos do
art. 25 dos Estatutos, todos os Associados a reunir em
Assembleia Geral no dia 12 de Novembro de 2020,
pelas 17.30 horas, nas instalações da Junta de Freguesia de Nogueiró, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto n.º 1 – Aprovação do plano e orçamento para
o ano de 2021
Ponto n.º 2 – Outros Assuntos.

VENDE-SE OU ALUGA-SE

Não comparecendo mais de metade dos associados,
ficam os sócios desde já convocados a reunir meia
hora depois, no mesmo local, conforme preceitua o no
1 do artigo 26.º dos Estatutos.
Nogueiró, 28 de Outubro de 2020

1.000 metros de ARMAZÉM e 1.000 metros de ESCRITÓRIO Avenida Santa Ana de Vimieiro
(próximo do Parque Industrial de Celeirós).

O Presidente da Assembleia
(João Manuel Tinoco Ribeiro da Silva)

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

Rua da Residência no 50 – Nogueiró 4715-387 Braga
Tel: 253 287 458
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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 29 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

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

PUMA ST-LINE ECOBOOST MHEV
HYBRID 2020 – 21.950,00€
VIATURA SERVIÇO MENOS DE 3.000KMS
7 ANOS DE GARANTIA

--

Opel Meriva 1.4 Cosmo 100Cv
2011 - Gasolina - €7.999ou €138/mês

Seat EXEO 1.6 Reference Cx.6
2009 - Gasolina - €8.900 ou €154/mês

Peugeot 207 Sw 1.4 Premium
2009 - Gasolina - €6.600 ou €117/mês

Skoda Fabia Break 1.2 Htp Active
2012 - Gasolina - €6.500 ou €105/mês

correiodominho.pt 1 de Setembro 2016
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Agenda
Palavras Cruzadas

Publicidade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
RTP 1
05:59
06:30
10:00
13:00
14:15
14:51
17:30
19:08
19:59
21:00
21:44
22:41
00:44
01:30
02:11
02:40
03:19

RTP 2

Diário da Campanha
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Unidos ao Clube
A Nossa Tarde
Portugal em Direto
O Preço Certo
Telejornal
Linha da Frente
Joker
5 Para Meia-Noite
Crimes Graves
Crimes Graves
Rtp Arena
O Sábio
Mundo Maravilhoso

19:00
19:15
19:28
19:40
19:49
20:01
20:10
20:17
20:24
20:34
20:39
21:30
22:04
22:11
23:04
00:38
01:49
02:56

Matemática
Os Vizinhos Piratas
Atchoo
Peanuts
Ao Resgate da Selva
Tufão
Não-Não
Lili E A Baía dos Tesouros
Os Nuvinhas
Banda Zig Zag
A Grã Bretanha Eduardiana
A Cores
Jornal 2
Folha de Sala
Barão Negro
Schindler
Cinemax
Sociedade Civil
Euronews

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

TVI
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Rainha das Flores
Júlia
Êta Mundo Bom!
Jornal da Noite
Liga Europa - Benfica X
Standard de Liège
Nazaré
Terra Brava
Totalmente Demais
Passadeira Vermelha
Liga Europa
Linha Aberta

06:00
06:30
10:15
13:00
14:55
16:15
18:15
19:15
19:57
21:45
00:00
01:55
02:50

Os Batanetes
Diário da Manhã
Você na Tv!
Jornal da Uma
Destinos Cruzados
A Tarde é Sua
Big Brother
A Revolução - Última Hora
Big Brother
A Revolução - Diário
Jornal das 8
Bem me Quer
Big Brother
A Revolução - Extra
Autores
A Outra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS:1 - Ruim; excelente. 2 - ínfima; portanto;
também. 3 - sentenças; ouropol. 4 - cabeça; esposa. 5 - raspar; satélite. 6 - para; tolos; eles. 7 - aflição; cinema. 8 - cândido; ente. 9 - gatuno; saldar. 10 - nome de mulher; oferecer;
mesmo. 11 - arguida; violentos; essas.
VERTICAIS: 1 - muitos; sugerir. 2 - ápice; case. 3 - motivo;
gruta. 4 - enguiço; nem. 5 - depois; castanha. 6 - viajar; mimoso; ele. 7 - amadurecer; defesa. 8 - além; saída.
9 - finórios; baraço. 10 - despido; floresta. 11 - favorável; velhaco.

Publicidade

Sudoku
ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

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

2

5

4

1
7

labhilariolima@mail.telepac.pt

8

FARMÁCIAS
AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

BARCELOS
BARCELINHOS T. 253 831 245

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

BRAGA
CRISTAL T. 253 262 321

FAFE
FERREIRA LEITE T. 253 503 452

ARCOS DE VALDEVEZ
CENTRAL T. 258 515 173

PONTE DE LIMA
BRITO T. 258 941 167

ESPOSENDE
GOMES T. 253 961 237

VILA NOVA DE FAMALICÃO
VALONGO T. 252 323 294

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
MODERNA T. 258 809 000

GUIMARÃES
HÓRUS T. 253 517 144

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
PEREIRA & BARRETO T. 251 652 252

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Rua José Alves Leite, 36

R. Custódio José Gomes Vilas Boas, 57

Av. da Liberdade, 571

Av. Valentim Ribeiro, 17 Lj. A

PÓVOA DE LANHOSO
MISERICÓRDIA T. 253 635 800

Praça Eng. Armando Rodrigues ,272

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

Praça da República, 398

Rua José Falcão ,53

R. Luis de Camões,v 114

R. Adriano Pinto Basto, 54

Largo do Toural, 26

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Praça Guilherme de Abreu, 61

R. Dr. Abílio Torres, 1094

R. Cerqueira Gomes, 66

Praça Conselheiro Silva Torres

Rua de Galvão s/n

R. Conselheiro João Cunha, 45

Rua Dr. Albano Barreiros

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

Rua do Souto, 70

3

8

7

1

5

6
3
8

1
9

4

6

5

9

4
5

1

7

9
6

R. do Aveiro, 203-205

Rua do Jardim
Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Publicidade

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

Cabritinha
de volta

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

das 8 às 19 horas

918 595 077
Linda Morena, Simpática
e Educada.
Para quem deseja e aprecia
uma bela massagem
e convívio.

910 874 772

910 259 744

Colombiana
Peito XL, Peludinha, corpo
bem feito. Atendo sem
pressas. Oral profundo, 69 +
acessórios.
Adoro minete.

913 639 564

Segunda 26/10/20

Sorteio 43/2020

18 485
2.º Prémio 22 357
3.º Prémio 57 979

Terça 27/10/20

964 131 762

Um polícia de San Jose, nas Filipinas, morreu
durante uma operação contra as lutas ilegais
de galos, na qual estava como agente
infiltrado.
O tentente Christian Bolok foi atacado por
um dos galos, que estava ‘armado’ com
lâminas nas garras, e acabou por não
sobreviver aos ferimentos.

JOGOS

1.º Prémio

Braga Super
novidade
BIA LOIRA
25 ANOS
Ola meus
amores
cheguei hoje.
Espero por você

Polícia morre esfaqueado
por galo em operação
contra lutas ilegais

Insólito

Publicidade 31

As lutas de galos são uma actividade popular
nas Filipinas, normalmente envolvendo
apostas. São aplicadas esporas, lâminas e
outros objectos cortantes e perfurantes nos
animais, que lutam até à morte numa arena.
Com a pandemia de Covid-19, as autoridades
filipinas baniram todos as actividades e
eventos de cariz cultural ou desportivo,
incluindo as lutas de galos, e têm montado
grandes operações para combater os eventos
desta natureza que decorrem de forma ilegal
e escondida.

Sorteio 86/2020

13 15 28 32 44
*3 *12
Quarta 28/10/20

Sorteio 87/2020

18 26 32 33 45
+1
Quinta 22/10/20

Georgina
Gentle
Modelo apela “à
responsabilidade
global” nesta fase de
pandemia, enquanto
que relaxa num
jacuzzi.

Sorteio 43/2020

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

2.º Prémio 19

Sexta 23/10/20

Sorteio 85/2020

10 15 19 21 23
*3 *12

Sorteio 43/2020

CPD 17585
Sábado 24/10/20

Sorteio 86/2020

6 11 23 27 30
+8

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: 9 de Espadas, que
significa Mau Pressentimento,
Angústia.
Amor: Fase conturbada no amor.
Com calma supera tudo.
Saúde: Combata a angústia saindo
com os seus amigos. Evite isolar-se.
Dinheiro: Período de alguma
instabilidade financeira. Tudo se
resolverá.
Números da Sorte:
1, 2, 17, 22, 24, 39
Touro
Carta do Dia: 2 de Paus, que
significa Perda de Oportunidades.
Amor: Poderá ser surpreendida por
alguém que conhece há pouco
tempo. Entregue-se.
Saúde: Dê atenção à sua imagem.
Cuide de si e sinta-se melhor.
Dinheiro: Fique atenta a uma nova
oportunidade de trabalho.
Números da Sorte:
14, 16, 21, 25, 32, 39
Gémeos
Carta do Dia: 6 de Ouros, que
significa Generosidade.
Amor: Seja mais compreensiva com
o seu par. A confiança trabalha-se.
Saúde: Evite tomar bebidas
alcoólicas. Dê descanso ao fígado.
Dinheiro: Gaste dinheiro em algo que
a deixe feliz. Seja generosa consigo.
Números da Sorte:
7, 18, 21, 22, 36, 45
Caranguejo
Carta do Dia: Rei de Ouros, que
significa Inteligente, Prático.
Amor: Ouça o conselho que um
familiar tem para lhe dar. Só quer o
seu bem.
Saúde: Irá sentir-se com muita
energia. Continue a cuidar de si.
Dinheiro: Boa fase para investir o
seu dinheiro. Pode ter bom retorno.
Números da Sorte:
9, 17, 23, 25, 29, 32
Leão
Carta do Dia: Valete de Espadas, que
significa Vigilante e Atento. Amor:
Uma nova amizade ou uma relação
mais séria podem estar no horizonte.
Fique atento.
Saúde: Evite uma vida sedentária.
Dance, caminhe. O importante é que
se mexa.
Dinheiro: Atenção aos novos
negócios. Aconselhe-se com que
sabe.
Números da Sorte:
9, 14, 16, 24, 35, 41
Virgem
Carta do Dia: 6 de Paus, que
significa Ganho
Amor: Seja mais compreensiva com
o seu par. Proteja a relação.
Saúde: Possíveis problemas de azia.
Coma bolachas de água e sal.
Dinheiro: Mantenha-se concentrada.
A sua carreira sairá a ganhar.
Números da Sorte:
9, 17, 25, 27, 29, 42

Balança
Carta do Dia: 8 de Paus, que
significa Rapidez.
Amor: Passe mais tempo com o seu
par. A relação amorosa sairá a
ganhar.
Saúde: Tome vitaminas para
fortalecer o cérebro.
Dinheiro: Possíveis ideias que lhe
darão muito lucro.
Números da Sorte:
1, 9, 10, 15, 29, 34
Escorpião
Carta do Dia: O Julgamento, que
significa Novo Ciclo de Vida.
Amor: Aprenda a perdoar-se a si
próprio. Ninguém é perfeito.
Saúde: Marque exames de rotina.
Vigie a saúde.
Dinheiro: Aposte em novas ideias.
Força! Imite a formiga e viverá sem
fadiga.
Números da Sorte:
17, 26, 32, 39, 45, 47
Sagitário
Carta do Dia: 10 de Espadas, que
significa Dor, Depressão, Escuridão
Amor: Mostre à sua família o quanto
é importante para si. Fortaleça os
laços.
Saúde: O seu sistema nervoso anda
alterado. Tente andar mais calmo.
Dinheiro: Período instável. Feche os
cordões à bolsa.
Números da Sorte:
8, 14, 15, 25, 38, 47
Capricórnio
Carta do Dia: A Justiça, que significa
Justiça.
Amor: Revele os seus sentimentos.
A sinceridade é sempre a melhor
opção.
Saúde: Cuidado com uma dor que
anda a incomodá-la. Procure o seu
médico.
Dinheiro: No trabalho, a justiça será
feita. Seja positiva.
Números da Sorte:
2, 18, 23, 34, 39, 45
Aquário
Carta do Dia: O Papa, que significa
Sabedoria.
Amor: Evite ser demasiado
reservado. Dê-se a conhecer aos
outros.
Saúde: Diminua o sal na preparação
das refeições. Mantenha a tensão
arterial controlada.
Dinheiro: Cuide da carteira com
sabedoria. É no poupar que está o
ganho.
Números da Sorte:
1, 9, 23, 35, 39, 46
Peixes
Carta do Dia: 8 de Ouros, que
significa Esforço Pessoal.
Amor: Uma antiga paixão pode
reaparecer. Faça um esforço e abra
bem os olhos.
Saúde: Vai sentir-se cheia de
energia. Aproveite para fazer mais
exercício. Mexa-se!
Dinheiro: Evite compensar uma
carência afetiva com gastos
desnecessários.
Números da Sorte:
5, 18, 19, 25. 38, 24

Publicidade
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Em Palmeira

Famalicão

GNR detém dois homens
por tráfico de estupefacientes

Quatro detidos
por furto de veículo
A GNR deteve, anteontem, dois
homens de 18 e 27 anos e duas
mulheres de 20 e 21 anos, pelos
crimes de furto de veículo e
condução perigosa, na freguesia de
Nine, concelho de Vila Nova de
Famalicão. No âmbito de uma acção
de patrulhamento, os militares da
dectetaram duas viaturas furtadas,
em Braga e em Famalicão. Na
perseguição, uma das viaturas foi
imobilizada em Nine, acabando os
quatro ocupantes detidos.
A segunda viatura furtada foi
abandonada no centro da cidade de
Vila Nova de Famalicão.
Os quatro detidos foram presentes a
primeiro interrogatório judicial no
Tribunal Judicial de Vila Nova de
Famalicão, ficando sujeitos à
medida de coação de termo de
identidade e residência.
A ação contou com o reforço do
Destacamento de Intervenção de
Braga e o apoio da Polícia de
Segurança Pública.

Braga

Condutor recusa
teste de alcoolemia
Ontem, pelas 3.30 horas, na cidade
de Braga, a PSP foi alertada para
um acidente de viação na Rua
Nascente. O condutor do veículo,
de 42 anos de idade, interveniente
no acidente não conseguiu efectuar
a análise de álcool por ar expirado.
Conduzido ao hospital para se
proceder à recolha de sangue,
recusou sujeitar-se ao
procedimento. Foi detido pelo crime
de desobediência e notificado para
comparecer no Tribunal Judicial da
Comarca de Braga.

Cemitérios encerrados

Município de Fafe activa Plano de Emergência
A Subcomissão de Acompanhamento da Situação Relativa ao Covid -19 no Município de Fafe deliberou ontem activar do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil, bem como
o encerramento do cemitério municipal.
A decisão, anunciada ontem pelo presidente da Câmara Municipal de Fafe, Raul Cunha, é
justificada com o aumento significativo de infecções na última semana. Em apenas sete
dias, registaram-se mais 195 infecções pelo novo coronavírus, subindo para 567 o número
de casos acumulados desde Março.
A Subcomissão decidiu também recomendar o encerramento dos cemitérios das freguesias
do concelho nos dias 31 de Outubro e 1 e 2 de Novembro.
Numa declaração aos munícipes, Raul Cunha alertou que “Fafe, à semelhança do que se está a passar na região, apresenta uma evolução grande no número de casos e na rapidez
com que esses casos aumentam. Nunca tivemos, desde o início da pandemia, uma situação
como actualmente estamos a viver”.
Justificou o edil que “o aumento de casos não é um contexto que resulte de acontecimentos
de surtos, em lares, fábricas ou instituições”, pelo que há necessidade de impedir “a aglomeração de pessoas”, sendo que “o local onde há mais probabilidade de aglomerado nos
próximos dias é no cemitérios”,

O Comando Territorial de
Braga, através do Posto
Territorial de Braga, deteve, anteontem, na freguesia de Palmeira, concelho de Braga,dois
homens, de 28 e 46 anos
de idade, por tráfico de
estupefacientes.No decorrer de uma acção de
policiamento, os militares abordaram um veículo com dois ocupantes
que demonstraram nervosismo perante a situação. Foi realizada
uma busca ao automóvel que culminou na apreensão de 50 doses
de cocaína e cinco de heroína. Para além dos estupefacientes, foram
apreendidos duas navalhas, um estojo com oito lâminas, dois moinhos raladores, quatro cachimbos e 200 euros em numerários. Os
detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Famalicão.
Publicidade

O SEU PARCEIRO DE INVESTIMENTO

Município antecipa mais infecções

Testes em duas instituições sociais de Vizela
A Câmara Municipal de Vizela revelou que foram feitos 200 testes no Centro Social e Paroquial de Santa Eulália e na Santa Casa da Misericórdia, no seguimento da confirmação de
casos positivos de covid-19 entre funcionários das duas instituições.
Antecipando-se a possíveis cenários, a Câmara Municipal, em parceria com estas instituições, está a preparar, dentro das instalações das mesmas, espaços de rectaguarda, antecipando o possível surgimento de novos casos positivos.
Trata-se de uma medida de reforço às já implementadas pelo Município, com o objectivo de
reduzir o impacto provocado pela pandemia no concelho de Vizela.
Publicidade

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

