Publicidade

Correio

Publicidade

do Minho.pt

SEGUNDA 23 NOVEMBRO 2020 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXXII Série VI N.º 11635 DIÁRIO € 1,00 IVA Inc.

“O que foi anunciado
é claramente insuficiente”
Ricardo Rio (CM Braga)

“Antevejo dias negros para a
restauração e comércio local”

“Deviam ter um carácter
regional e intermunicipal”

“Medidas vêm com atraso e
à custa de muitas infecções”

Miguel Alves (CM Caminha)

Victor Hugo Salgado (CM Vizela)

Paulo Cunha (CM Famalicão)

AUTARCAS COMPREENDEM RESTRIÇÕES... CONTUDO QUEREM MAIS APOIOS

UM COLETE
DE FORÇAS
Págs. 3 a 5

“Economia não pode parar
mas temos que cumprir”

Avelino Silva (CM Póvoa de Lanhoso)

“Turismo com pouca ajuda
e muitas despesas ”

“Para o comércio
é extremamente gravoso”

“Temos que preservar
a saúde de todos”

Manuel Tibo (CM Terras de Bouro)

Benjamim Pereira (CM Esposende)

António Vilela (CM Vila Verde)
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Destaque

Autarca de Braga
questiona eficácia
do modelo restritivo

COVID-19
260,758

RICARDO RIO diz que seria preferível uma abordagem mais concentrada
no tempo do que uma versão mais “light” mas mais prolongada.

Casos Confirmados

RECUPERADOS

PORTUGAL

172,919 (+3,540)

+ 4,788 NOVOS CASOS

83,942 (+1,175)

Portugal tem agora 491 pessoas
diagnosticadas com covid-19 internadas em cuidados intensivos, mais seis do que no sábado,
tendo igualmente subido para
3.151 os internamentos em enfermaria (mais 126),segundo o
boletim epidemiológico da DGS.
A DGS indica que, das 73 mortes
registadas nas últimas 24 horas,
39 ocorreram na região Norte,
20 na região de Lisboa e Vale do
Tejo, 12 na região Centro e duas
no Alentejo.

25013
CENTRO

88983
LISBOA
E VALE DO
TEJO

5169
ALENTEJO

ROSA SANTOS
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As ruas de Braga estiveram desertas durante a parte de tarde

| Paula Maia |

O presidente da câmara de Braga diz ter algumas dúvidas de
que as medidas restritivas, “no
formato que estão a ser adoptadas”, contribuam para uma redução efectiva dos contágios por
Covid 19. Em declarações ao
CM, Ricardo Rio avança que seria preferível uma “abordagem
mais concentrada no tempo” do
que uma versão “mais light” que
faz com que as medidas se prolonguem por um período mais
longo. “Teria sido preferível
num fim-de-semana, numa semana, ou o que se entendesse
mais necessário, fechar tudo por
completo e não lentamente como vai acontecer”, diz o edil,
considerando que a medida não
só contribuiria para travar os
contactos e possíveis contágios,
como o seu impacto na economia não seria tão nefasto como o
que se prevê.
O autarca diz um dos problemas com que os agentes se deparam no terreno se prende com o
facto dos números serem “dema-

siado brutos para serem trabalhados” não se conseguindo
identificar os focos como aconteceu na primeira vaga. “Na primira fase da pandemia constatamos que o grande foco do problema era o contágio nas instituições sociais - locais onde se
concentravam a maioria dos casos - e pudemos avançar com
medidas muito dirigidas ao problema. Neste momento não conseguimos perceber qual o cerne
da proliferação. Se é no contexto
escolar, profissional ou outro.
Os números não estão suficientemente trabalhados para darem
esse tipo de informação. Isso limita a nossa capacidade de intervenção”, assume Ricardo Rio.
Quanto ao impacto que as medidas vão ter no tecido empresarial, Ricardo Rio não tem dúvidas de que acarretarão mais
dificuldades para os empresários, admitindo que os apoios
governamentais anunciados até
à data “são claramente insuficientes”. Para o presidente da
câmara governo deve adoptar
um critério de igualdade relativamente aos impactos, ou seja,

mais do que ver onde é que há
mais ou menos medidas restritivas, é necessário verificar onde é
que os impactos reais são maiores.
“Em relação à restauração,
adoptou um caminho que me parece razoável: medir o impacto
em que cada um dos operadores.
O critério de basear-se na facturação dos meses da pandemia é
que não é correcto para medir
esse impacto”, explica.
Além da restauração, Ricardo
Rui lembra que há também outros sectores fortemente afectados pela pandemia, apontado o
exemplo o sector das feiras e
eventos e as actividades a eles
associadas.
Questionado sobre os apoios
que a câmara poderá adoptar para o novo quadro, Rio lembra
que tem mantido um diálogo
muito próximo com os agentes
económicos e que a câmara estará disponível para equacionar
novas medidas adicionais que se
juntam às que já foram adoptadas, mas adianta que não se revê
na ideia de subsídios a fundo
perdido ao comércio.

CASOS ACTIVOS

Portugal
Internados em
cuidados intensivos
são agora 491

135363
NORTE

COVID-19

MORTES
3,897 (+73)

772

779

MADEIRA

AÇORES

58,829,625

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 349,480 NOVOS CASOS

40,687,718

CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
FRANÇA
RÚSSIA

1,391,712

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

12,499,379 262,064 4,825,361 22,918
9,139,560 133,750 445,185 8,944
6,053,806 169,022 455,626 8,318
2,140,208 48,732 1,941,955 4,582
2,089,329 36,179 457,443 2,300

Mundo
Reino Unido regista mais 398 mortes
O Reino Unido registou 398 mortes associadas à covid-19 num período de
24 horas, elevando o total de óbitos registados desde o início da pandemia para 55.024, o mais alto na Europa. Os dados oficiais disponibilizados
indicam 18.662 novos casos diários de covid-19 e o total de casos confirmados no Reino Unido ascende agora a 1.512.045.
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Distrito mergulhado num colete
restritivo clama por mais apoios

AUTARCAS minhotos dizem que medidas são necessárias para confinar a Covid-19, mas exigem apoios “imediatos” e “exequíveis”
condizentes com as restrições a que estes concelhos ficam sujeitos e tendo as suas especificidades.
COVID-19

| Paula Maia |

Praticamente todo o distrito de
Braga volta a estar pintado a
vermelho no novo mapa criado
pelo governo tendo em conta o
risco de contágio de Covid-19.
Exceptuando Esposende, Vila
Verde, Terras de Bouro e Cabeceiras de Basto, todos os restantes concelhos integram a lista de
risco “extremamente elevado”, o
mais alto de quatro níveis, ficando sujeitos, a partir de amanhã,
de medidas muitas restritivas.
Além das medidas aplicadas a
todo o território nacional, neste
concelhos será ainda proibida a
circulação na via pública aos sábados, domingos e feriados das
13 às 5 da manhã, sendo obrigatório o encerramento dos estabelecimentos comerciais a partir
das 15 horas nos dias 30 de Novembro e 7 de Dezembro.
Não se mostrando surpreendidos com as medidas anunciadas
face à situação que estão a viver
- embora alguns considerem que
pecam por tardias - os autarcas
minhotos reclamam também por
apoios mais robustos e exequíveis que aliviem as finanças dos
empresários, sobretudo da restauração e do comércio local,
que estão a viver momentos
“dramáticos”.
Vizela é um dos concelhos que
vive uma das situações mais
preocupantes face ao número de
infecções e mortes por Covid.
Em confluência com concelhos
que desde Outubro registavam
um acréscimo do número de casos face à média nacional - como Felgueiras, Lousada e Guimarães - o autarca local diz que
este cenário era “previsível” .
“Como somos um concelho com
alta densidade populacional era
previsível que rapidamente o vírus se iria espalhar”, explica
Victor Hugo Salgado, afirmando
que esta é o exemplo de que as
medidas restritivas devem ter
em conta as realidades de cada
região e não serem tomadas de

DR

Vizela é um dos conncelhos com mais casos. Autarca local quer que o governo olhe para o concelho de forma diferenciada

forma isolada. “Penso que as
medidas devem ter um carácter
regional, intermunicipal e serem
avaliadas por forma a ter o menor impacto no que concerne à
questão económica”, diz.
O autarca de Vizela adianta
também que foi quebrado o princípio da igualdade no que toca
aos apoios económicos e de saúde pública. “Se o número de casos é muito superior a outros
concelhos tem que haver um reforço dos meios de saúde pública que sinalizem e façam a monitorização dos casos. Por outro
lado, estamos a tomar medidas
globais para o comércio, embora
hajam comerciantes de alguns
concelhos que não estão a sentir
as mesmas restrições que estão a
sentir os de Vizela. E as medidas
são todas iguais”, refere Victor
Salgado, sublinhando que os
apoios têm de ser “imediatos e
exequíveis” e não sujeitos a um
processo burocrático cujos efeitos são apareçam “daqui a quatro meses”.
A suspensão dos pagamentos
à segurança social, “nem que
fosse parcialmente” é uma das
sugestões apresentadas pelo autarca de Vizela que regista ac-

ROSA SANTOS

Caminha vive também sobe fortes restrições e teme impactos na economia local

Caminha e Valença a vermelho no Alto Minho

“Antevejo dias negros para a restauração
e o comércio local”, diz Miguel Alves
No distrito de Viana do Castelo, Caminha e Valença também integram o grupo de concelhos de risco extremamente elevado. Uma decisão que não apanhou de surpresa o autarca de Caminha que já se tinha preparado para “o
pior” face ao número de casos registados. “Estamos quase a duplicar o número de novos casos de Outubro, um mês em que triplicamos os casos dos
meses anteriores”, diz ao CM Miguel Alves. O autarca considera que o governo percebeu que é necessário equilibrar aquilo que são as medidas de controlo da pandemia com a necessidade de manter a economia “à “tona de
água” e que só não tomou medidas mais “drásticas “ porque os dias de pandemia serão longos. No entanto, Miguel Alves quer que o governo olhe para
os concelhos com “malha mais apertada” - Paços de Ferreira, Felgueiras,
Lousada e Vizela”, com uma preocupação “diferenciada” no que diz respeito à
aplicação de medidas de apoio ao comércio e à restauração.

tualmente uma subida da taxa de
desemprego acima dos 40%.
Também o presidente da Câmara de Famalicão defende que
as medidas anunciadas pelo governo deveriam ser acompanhadas de mais medidas de apoio à
economia. “O governo não
acompanha as medidas de saúde
pública com medidas de apoio
económico”, diz o autarca local,
sublinhando que a tutela “sabe
muito bem” o impacto que estras restrições têm no tecido empresarial e que não pode estar
sempre a anunciar apoios “a
conta-gotas”, revelando ainda
que o apoio de 20% anunciado
para a restauração é “absolutamente insignificante”.
“Espero que que o governo
acerte a bússola e tome medidas
com profundidade”, diz Paulo
Cunha, permitindo aos empresários um planeamento do negócio
Quanto às restrições aplicadas
a estes concelhos de risco extremamente elevado, Paulo Cunha
considera que são “necessárias”,
lamentando, no entanto, que o
governo privilegie a “dinâmica
reactiva” em vez da “preventiva”.
“As medidas vêm com significativo atraso e à custa de muitas
infecções”, considera Paulo Cunha, explicando que se tivessem
sido tomadas “na altura certa” a
curva da epidemia não teria “um
pico tão alto”.
Considerando que a “a economia não pode parar”, o autarca
da Póvoa de Lanhoso deixou ontem um apelo aos munícipes para que cumpram as recomendação das entidades de saúde para
ajudarem a travar o número de
infecções que colocam também
o concelho no grupo de risco
mais elevado.
Avelino Silva dirigiu-se particularmente aos jovens para não
“facilitarem o uso da máscara e
restringirem os contactos, pensado nos mais próximos, os pais
e avós, que integram o grupo de
maior risco para a infeccão pela
Covid.
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Mais do que nunca é tempo de cumprir
APENAS o concelho de Terras de Bouro, do distrito de Braga, está em risco elevado. Já os concelhos de Esposende, Vila Verde e
Cabeceiras de Basto estão em risco muito elevado. Autarcas compreendem medidas e apelam à responsabilidade de cada um.

lll
“Em termos económicos não
se avizinham tempos fáceis,
estamos todos muito
apreensivos. As medidas
para o turismo e restauração
são poucas e há muitas
despesas. A maior
preocupação é o emprego
e rendimento das pessoas.”

COVID-19

| Patrícia Sousa |

As novas medidas para combater a Covid-19 anunciadas pelo
primeiro-ministro António Costa
são “compreendidas” na sua
maioria pelos autarcas, que apelam á responsabilidade de cada
um. Terras de Bouro é o único
concelho do distrito de Braga
(acompanhado por Viana do
Castelo, Vila Nova de Cerveira,
Paredes de Coura, Ponte da Barca, Monção e Melgaço, no distrito de Viana do Castelo), que
está em risco elevado.
O presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro garantiu que o concelho ainda vive
“uma situação extremamente
calma”, apelando ao cumprimento das regras. Manuel Tibo
foi peremptório: “não devemos
baixar a guarda, devemos estar
em alerta e cumprir as orientações da Direcção Geral de Saúde
para a situação continuar a correr bem no nosso concelho”.
Porque se avizinha o Natal, o
presidente entende a “ansiedade” vivida por todos, mas alertou que “ainda não é possível
planear nada”. Sem parques industriais que obrigam à concentração de muitas pessoas e com
as situações controladas nas instituições e espaços públicos do
concelho, “o contágio surge no
contexto familiar”. Por isso, Manuel Tibo deixou o pedido: “o
importante é ter plena consciência do que está a acontecer e é
preciso ter o máximo de cuidado”.
Num concelho que vive essencialmente do turismo e que já
tem hotéis e restaurantes praticamente fechados, Manuel Tibo
mostrou-se preocupado com a
situação económica.
Na lista dos concelhos em risco
muito elevado no distrito de
Braga estão Vila Verde, Esposende e Cabeceiras de Basto
(acompanhados pelos concelhos
de Ponte de Lima e de Arcos de
Valdevez, no distrito de Viana
do Castelo).
Para o presidente da Câmara
Municipal de Vila Verde, António Vilela, as novas medidas
procuram “ajustar o interesse sa-

Manuel Tibo
Presidente CM Terras de Bouro

ROSA SANTOS

Terras de Bouro é o único concelho do distrito de Braga em risco elevado

lll
“O contágio está espalhado
pela comunidade
o que também é uma
problemática. Temos de
preservar a saúde de todos.
Por isso, deixo o apelo
para que todos cumpram
as regras para mantermos
a esperança.”

António Vilela
Presidente CM Vila Verde

ROSA SANTOS

Vila Verde está na lista dos concelhos em risco muito elevado

nitário e o interesse económico”,
defendendo que a restauração
devia estar aberta pelo menos
até às 15 horas.
“A situação no nosso concelho
está a descer nos últimos dias,
mas provavelmente poderá subir”, alertou o autarca, revelando
que nos próximos dias vai ser
instalado um centro de rastreio
na zona exterior do parque de
estacionamento das piscinas municipais. “Vamos nos próximos
dias testar todos os funcionários
de lares e outros grupos, o que
quer dizer que os números podem subir”, confirmou o presidente, admitindo que a mensa-

ROSA SANTOS

Muitos aproveitaram a manhã para passear em Esposende

gem que transmite aos munícipes é “muito difícil”. “Sabemos
que vamos entrar no mês em que
as famílias tradicionalmente se
juntam e temos ainda dois finsde-semana prolongados que podiam ser de grande dinâmica para a economia”, referiu António
Vilela, lamentando que “os sectores do turismo e da restauração
continuem a ser penalizados”.
O presidente da Câmara Municipal de Esposende também
compreende e está “solidário”
com as medidas impostas pelo
Governo, não querendo dizer
que o faça na totalidade. “Há algumas medidas desajustadas,

mas alguma coisa tem que ser
feita para salvaguardar a saúde e
não está na esfera dos municípios tomar essas decisões”, asseverou.
Para Benjamim Pereira há medidas que do ponto de vista do
comércio são “extremamente
gravosas e colocam em dificuldade em particular o sector da
restauração, que carece de um
pacote de medidas direccionado
para que não se crie aqui um
problema grave de desemprego”.
A situação actual deve-se, ainda na opinião do presidente, ao
deficit de fiscalização. “Devia

lll
“O grande problema
do aumento de contágios
está claramente nas escolas
e depois temos tudo que
seja desporto colectivo.
São situações difíceis e para
as próprias empresas é um
problema, porque os pais
também ficam em casa.”

Benjamim Pereira
Presidente CM Esposende

ter havido presença das autoridades para fiscalizar e isso não
aconteceu”, lamentou.
No concelho, “felizmente a situação dos lares está controlada
desde o início”, esperando-se
que assim continue. O mesmo
não se pode dizer das escolas.
“Nas escolas está a acontecer
constantemente e isto é impossível de controlar”, alertou.
Apesar de optimista, o autarca
tem receio que as medidas não
vão resultar numa descida dos
números, porque o problema está nas escolas e nos desportos
colectivos e não na deslocação
intermunicipal, por exemplo”.
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Braga

Projecto de prevenção “diferenciador”
quer ajudar empresas do concelho
JOB é um dos projectos do Centro de Solidariedade de Braga - Projecto Homem incubado no Human Power Hub. Projecto de
Prevenção Laboral especializado na prevenção de comportamentos aditivos e dependências vai avançar com experiência-piloto.
INOVAÇÃO SOCIAL

+ actividades

| Patrícia Sousa |

JOB é um projecto de Prevenção
Laboral “especializado na prevenção de comportamentos aditivos e dependências (CAD), dirigido às empresas para a promoção de um ambiente saudável
e seguro, face aos comportamentos de risco e ao uso inadequado
de substâncias psicoactivas no
local de trabalho”, explicou o
coordenador do projecto, Paulo
Amaral Santos. O projecto de
inovação social apresentado pelo Centro de Solidariedade de
Braga - Projecto Homem foi um
dos ‘escolhidos’ no Bootcamp
do Human Power Hub e, depois
da situação pandémica estabilizar, vai começar com uma experiência-piloto.
“O que diferencia este projecto
de outras respostas de prevenção
é o facto da equipa se deslocar e
fazer as acções dentro da própria
empresa”, começou por explicar
o coordenador, adiantando que o
Projecto Homem já faz este trabalho junto de outros grupos.
Com ligação ao centro de for-

Acções
de sensibilização
e esclarecimento

com identificação
e avaliação das
necessidades e riscos;

Acções de prevenção,
formação, workshops
e campanhas

DR

Equipa responsável pelo projecto JOB (ao centro) do Centro de Solidariedade de Braga - Projecto Homem

mação do Projecto Homem em
Espanha, que já está “muito
avançado e com experiências
bem sucedidas na área da prevenção laboral”, o centro de
Braga foi convidado a participar
em vários fóruns de partilha de
conhecimento e de experiências.
Surge assim este “projecto inovador” que tem como objectivo
“a melhor adaptação social do

indivíduo, designadamente nas
suas relações pessoais, saúde física, estabilidade emocional e
familiar e na própria adaptação
profissional”. Pretende-se, desta
forma, “uma maior eficácia profissional com melhorias significativas”.
Para o coordenador, “infelizmente” o que acontece nas empresas é que quando “há um caso

sinalizado as pessoas acabam
por fazer tratamento e voltar depois à empresa. Mas isto não é
fácil, porque pode levar muito
tempo”. Com este projecto, que
assenta primeiramente na prevenção, pode ser feita “a monitorização e o acompanhamento
médico especializado para reestruturar a vida, mantendo o colaborador no trabalho”.

Publicidade

Escolas de Formação

BOM JESUS
ÚLTIMAS INSCRIÇÕES
PARA:

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

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

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

§relatórios
Acidentes de trabalho e absentismo

Há um aumento de consumo
de substâncias psicoactivas
Relatórios recentes apontam para “um aumento no consumo corrente de
substâncias psicoactivas, licitas e ilícitas, na população activa, com tendência para um agravamento por vezes motivado pela sobrecarga de trabalho, a instabilidade e insegurança laboral ou o burnout”, informou o
coordenador, adiantando que 40% dos acidentes de trabalho estão associados ao álcool, sendo que 15 a 30 % são vítimas mortais.
Entretanto, outros estudos apontam que “os trabalhadores com comportamentos aditivos e dependências apresentam um absentismo duas a
três vezes superior aos restantes e as suas ausências custam três vezes
mais do que o resto dos trabalhadores”, alertou Paulo Amaral Santos.
Por outro lado, o coordenador chamou ainda a atenção para “o estigma
associado ao consumo de substâncias que é um dos principais obstáculos
ao tratamento, continuando a ser visto como uma questão não existente
na maioria das políticas laborais”.

para dar a conhecer
ao trabalhador a própria
segurança e saúde;
promoção de mudanças
de comportamentos
de risco; redução
dos factores de risco
e potenciação dos factores
de protecção;

Apoio Psicossocial
com a criação
de um gabinete
de assistência

a colaboradores
no âmbito dos CAD,
deaconselhamento,
tratamento e reabilitação.

lll
“O JOB conta com
uma equipa técnica
multidisciplinar, composta
por uma enfermeira com
competência diferenciada
em enfermagem
do trabalho, uma técnica
especializada em educação
de adultos e um técnico
psicossocial.”

Paulo Amaral Santos
Coordenador do projecto
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Jovens desafiados
a escrever a reclusos
PASTORAL PENITENCIÁRIA de Braga convida, pelo sexto ano
consecutivo, os jovens a escreverem cartas a um recluso.

§destaques
Mercado Municipal

Concurso Jovens Talentos

Até dia 30 de Novembro decorre o período de
apresentação de propostas relativas ao concurso público de concessão de exploração da ‘Ala
da Alimentação’ do Mercado Municipal de Braga, onde ficarão instalados espaços de cafetaria e de restauração e bebidas.
O município irá concessionar a exploração e
gestão por um prazo de 25 anos, sendo que o
valor base mensal do concurso será de três mil
euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A adjudicação será efectuada à proposta economicamente mais vantajosa tendo em conta
os seguintes factores por ordem decrescente de
importância: qualidade do projecto (45%); valia técnica (35%) e preço (20%).

As inscrições para a edição do Concurso Jovens
Talentos - Especial Natal decorrem até 30 de
Novembro.
O concurso destina-se a jovens naturais ou residentes da cidade de Braga, com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos, com talento
na área da dança, da música, do canto, das artes performativas, da magia, do teatro ou em
outras actividades passíveis de serem apresentadas em palco, individualmente ou em grupo.
podendo ser feitas através de endereço electrónico (juventude@cm-braga.pt).
Os candidatos devem proceder ao envio de
uma maquete em formato vídeo da sua apresentação, com o máximo de cinco minutos.

Apresentação
de propostas para
‘Ala da Alimentação’

Abertas inscrições
para candidaturas
até 30 de Novembro

Publicidade

ARQUIVO

Jovens são convidados a escrever cartas/postais aos reclusos

PASTORAL PENITENCIÁRIA
| Patrícia Sousa |

Aproximar as pessoas da sociedade civil
às pessoas privadas de liberdade que se
encontram nos Estabelecimentos Prisionais de Braga e de Guimarães é o objectivo do projecto ‘O Correio da Esperança’.
A Pastoral Penitenciária de Braga está a
dinamizar, pelo sexto ano consecutivo, o
projecto ‘Um postal, uma esperança’ onde convida os jovens a escrever a reclusos
para aproximá-los das “pessoas privadas
de liberdade” naqueles estabelecimentos
prisionais.
Escrever aos reclusos é, nas palavras do
coordenador da Pastoral Penitenciária de
Braga, João Torres, “um importante acto
de solidariedade e assume um valor terapêutico autêntico, pois ajuda a quebrar o
isolamento que existe na prisão”.
João Torres vai mais longe: “ajuda a
‘saltar’ para lá dos corredores longos e
quadrados, do barulho das chaves e do
som das portas de ferro que se abrem e fecham inúmeras vezes ao dia. Para um recluso receber uma carta representa um
‘pedaço de liberdade’ que contribui para
fazer da prisão um lugar onde se pode
permanecer humano”.
A articulação deste trabalho é da responsabilidade do Departamento da Pastoral
Social e Mobilidade Humana da Arquidiocese de Braga, que mantem o anonimato quer de quem escreve quer de quem
lê. Pois na carta ou no postal não poderá
existir nenhuma informação pessoal (mo-

rada, nome completo, dados pessoais/familiares) que possa identificar a pessoa.
Deve apenas ter o primeiro e/ou segundo
nome da pessoa. Toda a correspondência
deste projecto deve ser enviada até ao dia
18 de Dezembro. Para participar neste
projecto basta enviar uma carta ou postal
para: Correio da Esperança, Casa do Abade de Priscos, Largo Pe. Artur Lopes dos
Santos, 4705-562 Priscos - Braga.
“Nos últimos anos têm participado muitas pessoas, nomeadamente grupos de jovens, catequistas, catequizandos do 9.º e
10.º anos e alunos de escolas secundárias.
Por altura do Natal são distribuídas mais
de 200 cartas ou postais aos reclusos na
noite de consoada. Até hoje já foram entregues mais de 1200 cartas aos reclusos”,
adiantou o coordenador da Pastoral Penitenciária de Braga.
O também padre João Torres explicou
que este “é um momento de partilha também para eles, pois muitos lêem as cartas
ou postais uns dos outros”, sendo que “há
também alguns reclusos que respondem
as palavras que lhes foram dirigidas”.
A verdadeira mudança do sistema prisional só pode ocorrer, defendeu o coordenador, “com a consciencialização das
pessoas, dentro e fora da prisão, por meio
da sensibilização para o drama da reclusão”. Tornar “mais humano” aquele “espaço recalcado e opressor” é, ainda de
acordo com o coordenador da Pastoral
Penitenciária de Braga, “um compromisso necessário que deveria envolver toda a
sociedade”.

PROMOÇÃO DE 12 A 25 DE NOVEMBRO

1,99€
Tofina Nestlé
200gr:

0,75€
Leite Mimosa
Especial Cálcio Meio
Gordo/Magro 1lt:

Loja de Ferreiros e Campo da Vinha
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§política
PAN

Rio Este, voluntariado e insegurança
à mesa da reunião com autarca
A Comissão Política Concelhia do PAN, Pessoas-Animais-Natureza reuniu-se
com o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, a quem sugeriu algumas medidas, quer a nível social como ambiental, que podem ter
impacto na prevenção e identificação das descargas poluentes no Rio Este.
O regresso do voluntariado ao centro de recolha oficial de animais (CROA) de
Braga foi outro tema abordado na reunião, revela a Concelhia do PAN em comunicado.
O PAN Braga solicitou o regresso dos voluntários ao canil a tempo inteiro
com as devidas protecções e segurança.
A Concelhia de Braga do PAN questionou a autarquia sobre “o aparente aumento de insegurança nas ruas” que atribui “à maior desertificação da cidade durante os tempos da pandemia” e sobre as medidas que estão a ser tomadas em articulação com as forças de autoridade para mitigar este
problema.

Cabaz de Natal vicentino
precisa de alimentos
PLATAFORMA dos Amigos da Freguesia de S. Vicente lançou campanha
de angariação de alimentos para encher 40 cabazes de Natal vicentinos.

Juventude Socialista

Concelhia de Braga elegeu 21 delegados
ao XXII Congresso Nacional
A Concelhia de Braga da Juventude Socialista (JS) elegeu 21 delegados ao
XXII Congresso Nacional que está agendado para Dezembro.
Os jovens socialistas de Braga foram a votos numa eleição inédita na história da estrutura partidária em que os militantes puderam, pela primeira vez,
escolher se queriam votar on-line ou de forma presencial.
A lista A, a única a sufrágio, elegeu os 21 delegados ao congresso da Concelhia, todos apoiantes da candidatura de Miguel Costa Matos.
Miguel Costa Matos é único candidato a Secretário Geral da Juventude Socialista.
A lista da Concelhia de Braga foi encabeçada por Vanda Soares e contava
ainda com José Eduardo Gouveia, autarca do PS.

PCP

Alexandre Leite é o mandatário
da candidatura de João Ferreira
Alexandre Leite será o mandatário distrital de Braga da candidatura de João
Ferreira à Presidência da República.
Alexandre Leite, médico dentista de 43 anos, natural de Fafe e residente em
Guimarães tem uma actividade política publicamente reconhecida na defesa dos valores de Abril e empenho na luta pelos direitos dos trabalhadores.
Foi eleito da CDU na Assembleia Municipal de Fafe entre 2013 e 2017.
É membro da Direcção da Organização Regional de Braga do PCP.
“O seu olhar atento aos problemas vividos pelos trabalhadores e pela população do distrito certamente acrescentará valor e dinâmica à candidatura de
João Ferreira” refere o mandatário em comunicado.

ARQUIVO

Plataforma apela à doação de alimentos não perecíveis

FREGUESIAS
| Redacção |

A Plataforma dos Amigos da
Freguesia de S. Vicente já iniciou uma campanha de angariação de alimentos destinados a
rechear o "cabaz de Natal vicentino" sendo o objectivo conseguir alimentos para 40 cabazes a
distribuir por famílias sinalizadas pela Plataforma.
Segundo José Macedo, responsável da Plataforma dos Amigos
da Freguesia de São Vicente,
“desde a altura em que dotamos
de mais uma valência a nossa
plataforma cívica para ajudar os
vicentinos, nos meses de início

da pandemia, que ficamos sensibilizados com as situações de
carência de algumas famílias".
Muitas daquelas famílias foram sensibilizadas para contactar a rede de emergência hospitalar, mas "muitas não o fizeram"
reconhece José Macedo, justificando o lançamento do "cabaz
de Natal vicentino" com o intuito de "dar algum alento tanto às
famílias, como a alguns sem
abrigo que se encontram na nossa freguesia".
O responsável dá conta do
"crescimento exponencial" da
plataforma e "sentimos que temos o dever e a obrigação moral
de ajudar quem mais precisa" re-

força.
Quem quiser ajudar na angariação de alimentos, basta contactar
a plataforma através da sua página na rede social Facebook.
“Juntos poderemos fazer o Natal de alguém mais feliz” é o lema da campanha que apela à
doação de alimentos não perecívis como azeite, massas, arroz,
atum, aletria, açúcar, leite, entre
outros.
Outra campanha de sensibilização é dirigida aos vicentinos no
sentido de efectuarem as suas
compras no comércio local, de
modo a ajudar a ultrapassar as
dificuldades que este sector enfrenta devido à pandemia.

Publicidade

geral@ecominho.pt
www.ecominho.pt

Os Clientes exigentes
escolhem-nos...
Cabanelas - Vila Verde
tlf. 253 925 150/1
tlm. 934 915 748

•ENERGIAS RENOVÁVEIS
•AR CONDICIONADO
• PICHELARIA
•VENTILAÇÃO
•PISCINA
•GÁS
•AQUECIMENTO
CENTRAL
•ASPIRAÇÃO
CENTRAL
•REGA AUTOMATIZADA
•ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projecto desenvolvido em Lisboa

Zet gallery leva arte ao espaço público
ARTE

| Redacção |

“São Vicente Cá Fora” é o nome
do mais recente projecto de intervenção artística em espaço
público, coordenado pela zet
gallery, que pretende testar novas formas de intervenção na

pólis, tendo a arte como grande
foco de acção desencadeadora
de reflexões sobre os grandes temas da actualidade.
Realizado em parceria com a
Câmara Municipal de Lisboa e a
Junta de Freguesia de São Vicente, a iniciativa, que tem o
dstgroup como mecenas, em re-

de com a mosaic e a zet gallery,
insere-se no SUSHI, projecto de
adaptação climática, que envolve seis centros históricos da Europa do Sul, sendo a equipa de
Lisboa constituída pela Lisboa
E-Nova e pela FCT/UNL.
O projecto cobre a área histórica de Alfama e Graça.
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Eliminar violência contra as mulheres
MUNICÍPIO de Terras de Bouro associa-se ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres.
Faixas pretas nos edifícios municipais recordam as 534 vítimas de femicídio entre 2014 e 2019.
TERRAS DE BOURO
| Redacção |

O Município de Terras de Bouro
colocou, nos edifícios municipais, faixas pretas com o número
de mulheres que foram vítimas
de violência entre 2014 e 2019.
Ao todo foram 534 femicídios
assinalam as faixas pretas numa
parceria com o Núcleo de Braga
da UMAR – União de Mulheres

Alternativa Resposta.
Esta é uma das iniciativas com
que o Município de Terras de
Bouro marca o Dia Internacional
pela Eliminação da Violência
Contra as Mulheres que se assinala a 25 de Novembro.
O município terrabourense
aliou-se a entidades que trabalham pela eliminação da violência contra as mulheres, no sentido de alertar e consciencializar a

população para este flagelo que
ainda assola a humanidade.
A vereadora da Acção Social,
Ana Genoveva Araújo, aproveitou para para deixar uma mensagem de esperança e de incentivo
na luta por uma causa tão nobre,
lembrando que o dia 25 de Novembro foi designado como Dia
Internacional pela Eliminação
da Violência Contra as Mulheres, em 1999, pelas Nações Uni-

das (ONU), traduzindo "uma
justa homenagem às irmãs Pátria, María Teresa e Minerva
Maribal, que no ano de 1960, a
mando do ditador da República
Dominicana Rafael Trujillo, foram presas, fustigadas e assassinadas. As duas irmãs tornaramse um símbolo mundial de luta
contra a violência que sacrifica
as mulheres.
“A violência exercida contra as

mulheres e raparigas representa
uma violência contra toda a humanidade que já não deveria ter
lugar nem Portugal, nem na Europa nem qualquer parte do
mundo. Lamentavelmente, todos
sabemos que não obstante o empenho depositado na defesa desta causa, ainda há um longo caminho a percorrer para vencer
este desafio” refere o município
terrabourense em comunicado.
Publicidade

Entre hoje e 30 de Novembro

Uma semana dedicada
à floresta autóctone
VILA VERDE
| Redacção |

O Município de Via Verde dedica esta semana à floresta autóctone, mas, este ano, e devido à
pandemia de Covid-19, as actividades realizam-se noutros
moldes para evitar a aglomeração de pessoas.
Em Vila Verde, a semana da
floresta autóctone tem como objectivo dinamizar e dar continuidade à sensibilização e educação
ambiental dos munícipes e em
especial à população escolar, no
sentido de proteger as espécies
autóctones da região, explica o
município em comunicado.
Neste contexto, entre hoje e 30
de Novembro, estará patente no
Município de Vila Verde a exposição “Árvores-nativas de
Portugal”, promovida pela
ABAE/Eco- Escolas e a exposição “Árvores autóctones” realizada pelos jardins de infância do
concelho.
Para hoje de manhã, está prevista a plantação de uma árvore

de espécie autóctone na Praça do
Município.
O período da tarde está reservado à habitual acção de reflorestação, no Alto da Leiroinha,
em Cervães, no âmbito do projecto internacional de sensibilização para as alterações climáticas, da PIEF da Escola EB 2/3
de Prado.
A semana da floresta autóctone
é promovida pelo Município de
Vila Verde em parceria com os
Agrupamentos de Escolas do
concelho de Vila Verde, Escola
Secundária de Vila Verde, Escola Profissional Amar Terra Verde
(EPATV), Equipa Municipal de
Intervenção Florestal (EMIF),
Bombeiros Voluntários de Vila
Verde, GNR - Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente
(SEPNA) e Companhia de Intervenção de Protecção e Socorro
(GIPS), Instituto da Conservação da Natureza e Florestas
(ICNF), Redes Energéticas Nacionais (REN), Rede Territorial
Portuguesa das Cidades Educadoras (RTPCE) e Projecto Rios.

lll
O objectivo da semana da floresta autóctone é sensibilizar
para a promoção e conservação das florestas naturais,
realçando a sua importância económica e ambiental,
bem como a necessidade de as proteger.
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§Vieira do Minho
Campanha ‘Gratidão sem Limites’

Bombeiros agradecem apoio
de freguesias e de Conselhos de Baldios
Os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho agradeceram o apoio dado pela União de Freguesias de Ruivães e Campos e pelos conselhos directivos dos
Baldios de Espindo e Zebral.
O agradecimento foi feito no âmbito da campanha ‘Gratidão sem Limites’,
desenvolvida pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Vieira do Minho .
No total estas instituições entregaram, em 2019, aos bombeiros vieirenses
cerca de 25 mil euros.
“Ao longo dos anos, e em particular nestes últimos tempos, estas instituições têm colaborado e ajudado esta associação humanitária e, nesse sentido, lhes prestamos esta simbólica homenagem de ‘Gratidão sem Limites.
Não fora a generosidade das populações e não sei o que seria das corporações de bombeiros e o destino das populações quando estas estão em perigo”, disse Carlos Branco, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho .
O mesmo responsável acrescentou que a verba entregue em 2019 “revela,
de forma exemplar, a preocupação e sensibilidade destes dirigentes com as
questões relacionadas com o socorro das populações e bens do concelho em
geral, mas também, sobre tudo, com os territórios que sofrem diariamente
com a falta de acessibilidades”.
Carlos Branco aproveitou a ocasião para garantir “o reforço de meios humanos e materiais do quartel da secção de Ruivães”.
O dirigente anunciou ainda a criação de um plano de regularização de quotas, que consiste no envio de cartas aos associados com referências multibanco para fazer os pagamentos.

Publicidade
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Rio está menos poluído

ÁGUA mais transparente leva a Câmara Municipal de Vizela a concluir que as
acções de despoluição estão a surtir efeito.
VIZELA

| Redacção |

O rio Vizela tem apresentado
água mais transparente. O facto
foi registado pela Câmara Municipal de Vizela que “tem verificado notórias melhorias na qualidade da água do Rio Vizela”.
A autarquia tem feito todas as
diligências para combater os focos de poluição do rio, de forma
a atingir a despoluição total.
Uma dessas acções foi a reunião
com a secretária de Estado do
Ambiente, Inês dos Santos Costa, para reclamar do Governo
uma solução eficaz e definitiva
para o problema de poluição do
rio Vizela.
O caso também foi levado pelo
presidente da Câmara Municipal
de Vizela, Victor Hugo Salgado,
à Comissão de Ambiente, Ener-

DR

Rio Vizela tem a àgua mais transparente

gia e Ordenamento do Território.
Acções que, no entender da autarquia vizelense, estão a surtir
efeito.

“A Câmara Municipal considera que esta melhoria vem demonstrar que todas as diligências e esforços que têm sido
efectuados pela autarquia, por
toda a população vizelense e por
todos os envolvidos no âmbito
dos trabalhos de fiscalização e
inspecção dos recursos hídricos
existentes no concelho tem surtido resultados práticos”, revela
um comunicado municipal.
A despoluição do rio Vizela é
uma medida essencial para o desenvolvimento sustentado do turismo do concelho, pelo que a
Câmara Municipal continua a
exigir por parte dos responsáveis
a resolução definitiva do problema da despoluição do rio Vizela,
motivo pelo qual e apesar das
melhorias significativas, tem
consciência que ainda existe um
longo caminho a percorrer.
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Monç

Monção
§nota

Monção é município
familiarmente responsável

Desde que abriu em 2015

Banco da Mãe e do Bebé já apoiou
mais de 200 famílias do concelho
O Banco da Mãe e do Bebé já
apoiou 222 famílias, desde que
foi inaugurado em 2015. Este
espaço de apoio às grávidas,
bebés e crianças envolve duas
vertentes: ajuda às famílias
monçanenses, minimizando os
custos com a respectiva aquisição, e reutilização de determinados materiais e produtos,
geralmente de curta utilização,
utilizados com os bebés e as
crianças.
Localizado na loja 4 do Mercado Municipal, o Banco da Mãe
DR
e do Bebbé funciona às quintas-feiras, entre as 09.30 horas Voluntária no Banco da Mãe do Bebé
e as 12.30 horas e das
14.30 horas às 17.30 horas.
O banco conta com a colaboração de seis voluntárias (Maria Elvira Balsa,
Maria Rosalina Caldas, Maria Clara Alves, Maria Sidalina Vilar, Maria Luísa
Vieira e Maria Pereira Puga). O Banco da Mãe e do Bebé recebe e disponibiliza roupa, calçado, artigos e produtos usados de bebé e criança, até aos
seis anos de idade. Esses produtos são emprestados às famílias interessadas que, quando não lhes fizerem falta, voltam a entregá-los no Banco da
Mãe e do Bebé, iniciando-se um novo ciclo de vida dos artigos e materiais
usados, apoiando outro agregado familiar.

OBSERVATÓRIO das Autarquias Familiarmente Responsáveis entregou
a bandeira verde à autarquia, pelo apoio prestado às famílias carenciadas.
MONÇÃO

| Redacção |

O Observatório das Autarquias
Familiarmente Responsáveis
atribuiu o a bandeira verde para
Políticas Amigas da Família ao
município de Monção.
O observatório teve em conta o
trabalho desenvolvido pela autarquia monçanense na promoção de políticas de família globais, integradas e transversais,
capazes de garantir às famílias o
pleno exercício das suas responsabilidades e competências, de
forma a prevenir e apoiar situações de risco e vulnerabilidade.
António Barbosa, presidente
da Câmara Municipal de Monção, destacou que o galardão enche de orgulho os monçanenses
e reflecte a estratégia da autarquia para a defesa e valorização
da família. “O nosso objectivo é
criar condições para garantir
conforto, bem estar e qualidade
de vida a todas as famílias naturais de Monção e aquelas que escolheram a nossa terra para residir. Este prémio diz-nos que
estamos no caminho certo e dános alento para continuarmos”,
afirmou António Barbosa.
Entre as medidas de apoio à família e ao envelhecimento activo, adoptadas pelo município
monçanense, destaca-se o Programa ‘Monção Social’. O objectivo é responder às necessidades sociais, económicas e de
saúde da população, através da
implementação de seis medidas

Programa ‘Natal Mágico 2020’
DR

António Barbosa, presidente da Câmara Municipal de Monção

de apoio (comparticipação em
medicamentos, apoio à integração em creche, apoio à vacinação infantil, apoio ao transporte
de doentes não urgentes, apoio à
recuperação de habitações degradadas, e atribuição de bens de
apoio).
Na área da fiscalidade o IMI
foi aplicado à taxa mínima (0,3
por cento), acrescida de dedução
fixa para as famílias com dependentes: 20 euros (1 filho), 40 euros (2 filhos) e 70 euros (3 ou

mais filhos). Três por cento doscinco por cento da participação
variável do IRS é devolvido, todos os anos, aos munícipes.
A autarquia disponibiliza ainda
transporte escolar gratuito para
todos os alunos e as fichas de actividade até ao oitavo ano de escolaridade. Trinta alunos do ensino superior público têm direito
a bolsas de estudo.
As famílias numerosas beneficiam de um intervalo maior nos
escalões da factura da água.

Ruas, praças e jardins do centro da vila
já têm iluminação de Natal acesa
O centro da vila já tem as ruas, praças e jardins com iluminação de Natal.
Trata-se da iniciativa ‘Vamos Iluminar Monção’, que deu o mote para o Programa ‘Natal Mágico 2020’.
“Nesta quadra, milhares de luzes cintilantes e coloridas vão espelhar felicidade nos rostos das crianças, inquietas com o imaginário natalício, e nos
adultos, que trazem no coração as recordações de outros tempos. Ninguém
vai ficar indiferente às decorações, aos sabores, aos aromas e aos sons destes dias aconchegantes. O objectivo também é promover o comércio tradicional, incentivando as compras de Natal nos estabelecimentos locais”, revelou a autarquia de Monção em comunicado.
O programa ‘Natal Mágico 2020’ compreende o Mercado de Natal (entre 5 e
8 de Dezembro, na Praça Deu-la-Deu), a iniciativa ‘Na Tal Coca’ (entre 11 de
Dezembro e 3 de Janeiro, na Praça da República), actividades natalícias
(entre 18 de Dezembro e 3 de Janeiro, na Praça Deu-la-Deu) e quadros vivos de Natal (no Cine Teatro João Verde, nos dias 23 e 29 de Dezembro).
Publicidade
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FRANSÉRGIO COM VIA
VERDE AO LEICESTER

SC BRAGA prepara ciclo de fogo com uma boa notícia: o regresso de
Fransérgio, já recuperado da Covid-19. Médio volta ao onze na quinta-feira.
SC BRAGA

| Joana Russo Belo |

É uma boa notícia para Carlos
Carvalhal neste arranque de ciclo de fogo para os Guerreiros
do Minho. Fransérgio testou negativo à Covid-19 - depois de 18
dias em isolamento profiláctico
após o teste positivo no passado
dia 4 de Novembro - e já pode
entrar nas contas do treinador
para a recepção ao Leicester, na
quinta-feira, em jogo da Liga
Europa, decisivo para o futuro
da equipa na competição.

+ destaque
SC Braga recebe o
Leicester, na quinta-feira,
a partir das 17.55 horas,
em jogo da 4.ª jornada do
Grupo G da Liga Europa.
O médio, de 30 anos - titular
indiscutível de Carvalhal no
miolo do terreno -, tem, assim,
via verde directa ao onze, depois
de ter alinhado em sete partidas
esta temporada: cinco duelos da

Liga (e um golo na recepção ao
Nacional) e dois na Liga Europa
(AEK e Zorya).
“A partir de agora está em condições de ajudar a equipa. Pode
ser opção para quinta-feira”, revelou o técnico bracarense no final do jogo da Taça de Portugal.
Expulso na 5.ª jornada do campeonato, em Guimarães, Fransérgio cumpriu também três jogos de castigo, que coincidiram
com a fase de isolamento - FC
Famalicão, Benfica e Trofense
(Taça) - estando de volta para a
recepção ao Farense, dia 29.

SC BRAGA

Médio Fransérgio está de volta depois de testar negativo à Covid-19

Publicidade
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Taça de Portugal

Cónegos passam à tangente

PEDRO NUNO MARCOU AOS 65 MINUTOS o golo que dá à equipa de Moreira de Cónegos passagem
para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Merelinense falhou ocasiões quando havia 0-0.
3.ª ELIMINATÓRIA

+ diferenças

| Rui Serapicos |

O Moreirense segue em frente
para a 4.ª eliminatória da Taça de
Portugal em futebol, após ter
vencido ontem o Merelinense,
por um golo sem resposta. Pedro
Nuno, aos 65 minutos, finalizou
com êxito, sentenciando o fim
de linha na prova para a equipa
de Merelim.
O clube de Guimarães criou
logo aos 2 minutos a primeira
ocasião de golo mas Pires, a
concluir um cruzamento de
Alex, atirou de primeira à malha
lateral. A equipa da I Liga assumiu mais posse de bola, com o
Merelinense a jogar recuado. É
aos 16 minutos que Pedro Nuno,
o autor do golo, faz o primeiro
aviso, em remate de fora da área
que Rui Rego só à segunda con-

MOREIRENSE FC/JOAQUIM LIMA

Moreirense, 11.º da I Liga
(acima de Belenenses
e Boavista), volta ao
campeonato em casa,
dia 5 de Dezembro, em
recepção ao Gil Vicente.
Merelinense, 4.º da Série
A do Campeonato de
Portugal, recebe dia 25 de
Novembro o SC Braga B.

A vencer, Moreirense tomou conta do jogo

segue segurar.
Ainda no primeiro tempo, o
Merelinense teve oportunidade
para marcar, aos 40 minutos,
mas Joel Marques, isolado, atirou para fora. O mesmo Joel
Marques criou o primeiro ensejo

da etapa complementar, aos 48
minutos, ao flectir da esquerda
para posição frontal e rematar
rente à trave.
Em outro lance do Merelinense, quando o jogo já entrava na
última meia hora, Luis Ferraz

atirou de fora da área mas Pasinato, em esforço, defendeu para
canto.
Aos 62 minutos, foi a vez e
Ola, de meia distância, fazer o
esférico sair bem perto da baliza
de Moreira de Conegos.

CAMPO JOÃO SOARES VIEIRA

MERELINENSE

MOREIRENSE

0

1

Árbitro João Pinheiro (AF Braga)

Rui Rego
Miguel Ângelo
João Paulo
Filipe Almeida
Zé Diogo
Ola
Luís Ferraz
Ivan Nelson
Joel Marques
Marcelo
Bruno Fernandes
Emanuel Simões

Intervalo
0-0

Pasinato
D’Alberto
Rosic
Steven Vitória
Afonso Figueiredo
Fábio Pacheco
Alex Soares
Pedro Nuno
Pires
Walterson
André Luis
Leandro Mendes

Substituições Alex Soares por Gonçalo Franco (67 m),
Ivan Nelson por Freitas (68 m), André Luis por Galego
(74 m), Joel Marques por Leo Costa (75 m), Pedro Nuno
por Tavares (85 m).
Disciplina cartão amarelo para Rosic (35 m),
Fábio Pacheco (72 m), Filipe Almeida (79 m) e Freitas
(84 m). Cartão vermelho para o director desportivo
do Merelinense, Rui Miguel (83 m).
Golos Pedro Nuno (65 m).

Na resposta, Pedro Nuno fez o
golo (0-1), em posição frontal,
numa recarga após um pontapé
de canto.
O Moreirense foi gerindo o
passar dos minutos e ainda teve
ocasião para fazer o segundo.
Publicidade
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Taça de Portugal
§Jogos
Terceira eliminatória

AD Fafe mantém-se
vivo na Taça
O AD Fafe continua vivo na festa da
Taça de Portugal. A equipa minhota
segue para a quarta eliminatória,
juntamente com SC Braga, Vitória
SC, Moreirense FC e Gil Vicente FC,
depois de ter vencido o Vilar de Perdizes por 5-1. Em sentido inverso,
despedem-se Limianos, Vilaverdense, Monção e Merelinense, sendo
que estes dois últimos caíram perante equipas da I Liga.
20 de Novembro
Oleiros (CP) - Gil Vicente, 0-0
(2-4 após grandes penalidades)
Feirense (II) - Amora (CP), 0-1
Leiria (CP) - Portimonense, 1-0
21 de Novembro
Dragon (CP) - Leixões (II), 0-0
(3-4 após grandes penalidades)
Oriental (CP) - Famalicão, 0-3
Montalegre (CP) - Viseu (II), 2-3
Fabril (CP) - FC Porto, 2-0
Marinhense (CP) - Cova (II), 1-1
(3-5 após grandes penalidades)

Arouca (II) - Vitória, 0-0
(6-7 após grandes penalidades)
Trofense (CP) - SC Braga, 1-2
Paredes (CP) - Benfica, 0-1
Ontem
Anadia (CP)-Pinhalnov.(CP), 2-1
Torreense (CP) - Alverca (CP) 2-0
Felgueiras (CP) - Tondela, 0-1
Limianos (D) - Fontinhas (CP) , 1-2
Fafe (CP)-Vilar Perdizes (D), 5-1
Espinho (CP) - Gondomar, 2-1
Vilaverdense - Montijo, 2-3
Beira-Mar (CP)-Sta Clara, 1-3
Merelinense-Moreirense 0-1
Monção (D) - Rio Ave (I), 1-2
Oliveirense (II) - P. Ferreira, 0-4
Vizela (II) - Boavista, 0-1
Hoje
Salgueiros (CP) - Covilhã (II), 11:00
Penafiel (II) - Marítimo, 14:00
Real (CP) - Belenenses SAD, 16.45
Académica (II) - Varzim (II), 19:30
Sacavenense (CP)-Sporting, 21:15
Quarta-feira, 25 nov:
Casa Pia (II) - Nacional (I), 10:00
3 de Dezembro
Est. Amadora (CP)-Farense (I),14.30
9 de Dezembro
Vilafranquense-Sanjoa., 18:00
Estoril-Lus.Évora, 21:00

Publicidade
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O sonho vizelense terminou em casa frente ao Boavista FC com um golo de Yusupha aos 104 minutos

Prolongamento mata
sonho do FC Vizela
GOLO BOAVISTEIRO surgiu no final da primeira parte do prolongamento
e sentenciou o sonho minhoto. Três elementos da equipa técnica expulsos.
3.ª ELIMINATÓRIA
| Fábio Moreira |

RECOLHAS BIDIÁRIAS
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+351 916 609 708

O FC Vizela disse adeus à taça.
Os vizelenses foram eliminados
pelo Boavista FC por 0-1. O único golo da partida surgiu já no
prolongamento por intermédio
de Yusupha.
Os pupilos de Álvaro Pacheco
entraram muito fortes na partida
e demoraram apenas cinco minutos a levar perigo à baliza
boavisteira, mas nem Cassiano
nem Marcos mostraram ter a
pontaria afinada. Dois minutos
depois foi a vez de Kiko Bondoso desperdiçar uma oportunidade de ouro para inaugurar o marcador.
Contudo, foi da defesa vizelense que veio o maior perigo do
primeiro tempo. O lateral Koffi
arrancou, deixou um rasto de
boavisteiros caídos e atirou com
força ao poste esquerdo de Léo
Jardim. Um excelente trabalho
individual que merecia golo.
A resposta boavisteira surgiu
aos 16 minutos, mas o remate de
Pérez saiu por cima. Já Paulinho
acertou com o caminho da baliza, mas Pedro Silva negou-lhe o

ESTÁDIO FUTEBOL CLUBE VIZELA

FC VIZELA

BOAVISTA FC

0

1*

Árbitro António Nobre (AF Leiria)
Assistentes: Pedro Ribeiro e Nuno Pereira

Pedro Silva
Cassiano
Cardozo
Marcos Paulo
Kiko Bondoso
Samu
Aidara
Cann
Mosevich
Ofori
Koffi
Álvaro Pacheco

Intervalo
0-0

Léo Jardim
Reggie Cannon
Devenish
Chidozie
Hamache
Javi Garcia
Peréz
Angel Gomes
Sauer
Paulinho
Yusupha
Vasco Seabra

Substituições Pérez por Reisinho (45m), Reisinho por
Show (71m), Paulinho por Nathan (90m),Kiko Bondoso
por Kiki (90m), Ofori por Tavinho (90m), Devenish por Porozo(90m), Angel Gomes por Benguché (96m), Cassiano
por Ribeiro (105m), Cardozo por Soares (105m) e Mosevich por Matheus (105m).
Disciplina cartão amarelo para Paulinho (19m) , Pérez
(27m), Samu (30m), Koffi (45m), Javi Garcia (61m), Aidara (80m), Yusupha (89m e 120m), Cann (98m), Mosevich
(102m), Show (105+1m), Matheus (107m) e Léo Jardim
(112m).
Cartão vermelho para Yusupha (120m)
Golos Yusupha (104m).
*após prolongamento

golo com uma palmada.
Na segunda parte manteve-se o
equilíbrio da primeira sem nenhum dos conjuntos a conseguir

quebrar o enguiço.
Os minhotos mostravam ter a
pontaria desafinada, com Koffi,
Cann, Cassiano, Aidara e Cardozo a atirarem para fora em várias
ocasiões. No lado dos boavisteiros, as coisas não estavam muito
melhores. Salvo uma investida
de Sauer para as mãos de Pedro
Silva, todos os remates do Boavista FC saíram desenquadrados
com as redes.
Já na primeira parte do prolongamento, os boavisteiros entraram mais fortes, com Yusupha e
Nathan a procurarem o golo,
mas em ambas as ocasiões a atirarem ao lado. A um minuto do
apito final dos primeiros 15 minutos, Hamache bateu um livre
para o coração da área vizelense
e Yusupha saltou mais alto que
todos os outros para cabecear a
bola para o fundo da baliza.
Os vizelenses ainda procuraram chegar ao empate na segunda parte do prolongamento, mas
a pontaria dos minhotos manteve-se desafinada. Este encontro
ficou marcado pela imagem negra deixada pela equipa técnica
vizelense que teve três expulsos,
incluindo Álvaro Pacheco.

97.º CC TAIPAS
ANIVERSÁRIO

Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 23 de Novembro 2020 e não pode ser vendido separadamente.

A glória do gigante Taipas

Fundado a 1923, o ‘velhinho’ CC Taipas é um dos nomes mais históricos e
consagrados da região minhota. O clube vimaranense conta com nove títulos regionais
num palmarés onde se destaca a conquista da III Divisão Nacional em 2000/2001.
Fábio Moreira Textos CC Taipas Fotos

undado a 23 de Novembro de
1923, o CC Taipas é um dos
grandes nomes do distrito bracarense. A equipa vimaranense
conta com cinco presenças na já
extinta II Divisão Nacional B entre 1999
e 2004. Durante este período de ouro para
os taipenses, a equipa minhota realizou
também duas excelentes campanhas na
Taça de Portugal.
Contudo, tanto em 1998/1999 como em
2001/2002, os taipenses não conseguiram
passar dos oitavos-de-final, tendo primei-

F

ro caído aos pés do Esposende e depois
perante o Portimonense.
É também neste período de tempo que o
Clube de Caçadores das Taipas ganha ainda mais reconhecimento no futebol distrital e nacional. A conquista da III Divisão
Nacional série A em 2000/2001 é a cereja
no topo do bolo que é o palmarés da família taipense. Um bolo que é composto por
mais nove títulos regionais.
Três II Divisão AF Braga (1957/1958,
1960/1961 e 1969/1970), duas I Divisão
AF Braga (1979/1980 e 1982/1983), três

Taças distritais (1981/1982, 2007/2008 e
2011/2012) e uma Divisão de Honra
(2009/2010).
Trata-se de um palmarés bastante rico,
mas que, no que toca a títulos distritais,
destaca-se a ausência de uma que tem fugido ao clube de Guimarães: a Pró-Nacional.
Contudo, o CC Taipas tem, este ano,
uma grande oportunidade de conquistar o
principal escalão do futebol distrital de
Braga e esse é o sonho da família taipense.

Altos e baixos

O CC Taipas é um dos clubes mais
consagrados do distrito bracarense. A equipa de Guimarães
começou a construir o seu palmarés nos anos 50, conquistando
a antiga II Divisão AF Braga.
A partir daí foi sempre a subir
e o Taipas praticamente todas as
competições bracarenses, faltando apenas a Pró-Nacional e a
Supertaça. Contudo, o grande
orgulho da família taipense
prende-se com a conquista da III
Divisão Nacional em 2000/2001.
Publicidade
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Um jovem presidente
lidera um velho clube
Tiago Rodrigues, de 28
anos, um dos presidentes
mais jovens do distrito
bracarense, assumiu a
liderança do CC Taipas há
três épocas e é o principal
responsável pela resistência do clube neste período
pandémico.

tos como uma das maiores entidades do
distrito futebolístico de Braga, acabamos
por ter uma vasta formação. Para além
disso, somos um clube amador. Ou seja,
nós vivemos da formação, das receitas
que as camadas jovens trazem ao clube,
mas também a nível desportivo, pois é
desse trabalho de formação que pretendemos retirar o grande grosso do plantel taipense. Aliás, foi com esse objectivo em
mente que criamos a equipa sub-23. Para
podermos alimentar a equipa sénior e podermos atingir os nossos objectivos.
CM - Sente que a época 2019/2020 deixou um sabor amargo na boca dos taipenses?
TR - Sim, sem dúvida. Estavamos próximos da zona de subida e quando a Pró-Nacional é dada como terminada, o CC
Taipas estava a apenas dois pontos do 3.º
classificado, o Vilaverdense FC. Sinto
que, acima de tudo, esta última época deixou um sabor muito amargo para os taipenses, não pela classificação final, mas
porque não podemos terminar o campeonato.

Há três épocas atrás, o Clube de Caçadores das Taipas militava no Campeonato de
Portugal. Foi durante essa época que o jovem presidente, Tiago Rodrigues, assumiu as rédeas do histórico clube vimarense, depois de passagens em antigas
direcções e conselhos administrativos.
Correio do Minho (CM) - Qual é a importância para si de liderar um clube
como o CC Taipas?
Tiago Rodrigues (TR) - É de enorme importância e é também um grande privilégio para mim. Vou para o meu terceiro
ano como presidente deste clube, depois
de ter desempenhado várias funções em
antigas direcções e conselhos administrativos. O CC Taipas é um dos clubes mais
importantes do distrito de Braga e para
mim é um orgulho muito grande ter recebido a confiança dos taipenses para liderar o clube.
CM - Esse estatuto de referência desportiva contribui positivamente para
os escalões de formação do clube?
TR - Completamente. Como somos visPublicidade

“É um grande privilégio
para mim. Vou para o meu
terceiro ano como presidente
deste clube, depois de ter
desempenhado várias funçõs em
antigas direcções e conselhos
administrativos. O CC Taipas é
um dos clubes mais importantes
do distrito de Braga e,
para mim, é um orgulho
muito grande ter recebido
a confiança dos taipenses.”

CM - Então, na sua opinão, o CC Taipas poderia ficar mais acima na tabela
classificativa?
TR - Certamente. A nossa equipa estava a
jogar muito bem e acredito que era completamente possível subirmos mais um ou
dois lugares, o que acabaria por nos garantir automaticamente a participação no
Campeonato de Portugal desta temporada. É por isso que ficamos com um sabor
amargo em relação à temporada de
2019/2020, por não ter sido possível realizar o campeonato até ao fim. Contudo,
compreendemos perfeitamente o porquê
de as coisas se terem desenrolado dessa

“Somos um clube amador.
Ou seja, nós vivemos da
formação, das receitas que
as camadas jovens trazem
ao clube, mas também a nível
desportivo, pois é desse
trabalho de formação que
pretendemos reitar o grande
grosso do plantel taipense.”
maneira. Não havia condições para levar
a Pró-Nacional até ao fim e compreendemos perfeitamente essa decisão.
CM - Tendo em conta o estatuto do CC
Taipas e a época passada, é seguro assumir que o clube vai lutar pela conquista da Pró-Nacional?
TR - É assim, numa primeira estância, o
nosso objectivo passará por assegurarmos um lugar dentro dos quatro primeiros, o que nos permitirá disputar o apuramento de campeão na segunda fase da
prova. Para já, esse é o nosso foco. Obviamente que um clube com o estatuto e a
reputação do CC Taipas tem de ser sempre considerado como um candidato à luta pelo título, mas queremos levar as coisas com calma. Primeiro, garantir um
lugar que nos permita lutar com os melhores do escalão e, depois disso, procuraremos lutar pelo título.

“Compreendemos o porquê
de as coisas se terem
desenrolado dessa maneira.
Não havia condições para levar
a Pró-Nacional até ao fim. Mas
não nego que poderíamos ter
subido mais uns lugares se o
campeonato fosse terminado.”
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Os altos e baixos momentos
de um clube quase centenário
m 1923 nasceu o CC
Taipas, um clube que
hoje é uma das refências do futebol distrital
bracarense. Mas as pessoas de Caldas das Taipas demoraram a conseguir festejar o sucesso do clube vimarense. Mais
precisamente, foram precisos 35
anos para o CC Taipas começar a
montar o seu invejável paalmarés distrital. Foi em 1957/1958
que o CC Taipas conquistou o
primeiro título, a antiga II Divisão AF Braga.
Depois dessa conquista, seguiram mais duas conquistas desse
escalão, em 1960/1961 e em
1969/1970.
Com vontade de conseguir voar
mais altos, os Caçadores começaram a sonhar com outras conquistas. E essas conquistas começaram no início da década de
80. Em 1979/1980, o CC Taipas
festejava a sua primeira conquista da I Divisão AF Braga. Dois
anos mais tarde, a família taipense conquistaria a prova rainha do
futebol distrital de Braga, a Taça
AF Braga de 1981/1982. Na época seguinte, os festejos nas Caldas das Taipas continuaram com
outra conquista da I Divisão AF
Braga.
Contudo, o sucesso vai e vem e
o CC Taipas não foi exceção.
Depois dessas três conquistas
praticamente seguidas, a equipa
das Caldas das Taipas só voltou a
festejar um título na época de
2000/2001. E que título! O CC
Taipas conquistaria a cereja no

E

Campeões
O Taipas demorou 35 anos
a festejar o seu primeiro
título, mas desde então
tem consolidado a sua
posição no distrito
bracarense com mais oito
títulos distritais, um título
nacional e duas prestações
memoráveis na Taça
de Portugal.
topo do bolo que é o seu palmarés, a III Divisão Nacional. Apesar disso, a equipa das Taipas teve motivos para festejar antes de
2001, com o clube taipense a fazer uma campanha de sonho na
Taça de Portugal em 1998/1999,
tendo sido eliminado nos oitavos-de-final pelo Esposende.
Também nessa época, o CC Taipas fez história, marcando presença, pela primeira vez desde a
sua fundação, presença na II Divisão B Nacional, escalão onde o
CC Taipas marcou presença por
cinco vezes.
Na temporada de 2001/2002, a
equipa vimaranense voltaria a fazer outra campanha de sonho na
Taça de Portugal, voltando a

atingir os oitavos-de-final da
prova rainha portuguesa. Contudo, a sorte não sorriu à família
taipense e o CC Taipas caiu perante o Portimonense.
Esta saída da Taça de Portugal
acabaria por marcar a entrada
num ciclo negro da história do
CC Taipas. Em 2003/2004, a
equipa das Caldas das Taipas era
despromovida da II Divisão B
Nacional e nunca mais voltaria a
competir neste escalão. No ano
seguinte, o CC Taipas voltaria a
ser despromovido, regressando assim aos campeonatos distritais.
Como baixar os braços não é
opção para os taipenses, o clube
meteu mãos à obra para se reerguer. Logo em 2007/2008, a
equipa das Taipas começou a dar
os primeiros sinais de resposta
com a conquista da Taça AF Braga. Dois anos, o Taipas conquistava a Divisão de Honra da AF
Braga, entrando num ciclo de sobe e desce, conseguindo promoções em 2009/2010 e 2011/2012,
mas sendo sempre despromovido logo na época seguinte.
Em 2017/2018, o Taipas terminou em 2.º lugar na Pró-Nacional
e foi convidado a participar no
CdPl, mas viria a descer outra
vez no ano seguinte.

MOMENTOS DA HISTÓRIA
1923 fundação do clube
1957/1958 conquista da ii divisão af braga
1960/1961 Conquista da II DIVISÃO AF BRAGA
1969/1970 Conquista da ii divisão af braga
1979/1980 conquista da i divisão af braga
1981/1982 conquisa da taça af braga
1982/1983 conquista da i divisão af braga
1998/1999 oitavos-de-final da taça de portugal
1998/1999 primeira presença na ii divisão b nacional
2000/2001 CONQUISTA DA III DIVISÃO NACIONAL SÉRIE A
2001/2002 oitavos-de-final da taça de portugal
2003/2004 ÚLTIMA PRESENÇA DO CC TAIPAS NA II DIVISÃO B NACIONAL
2005/2006 REGRESSO AOS CAMPEONATOS DISTRITAIS DA AF BRAGA
2007/2008 CONQUISTA DA TAÇA AF BRAGA
2009/2010 CONQUISTA DA DIVISÃO DE HONRA DA AF BRAGA
2010/2011 NOVA DESCIDA AOS CAMPEONATOS DISTRITAIS
2011/2012 SUBIDA À III DIVISÃO NACIONAL
2012/2013 NOVA DESCIDA AOS CAMPEONATOS DISTRITAIS
2017/2018 SUBIDA AO CAMPEONATO DE PORTUGAL
2018/2019 DESPROMOÇÃO À PRÓ-NACIONAL DA AF BRAGA

Entre 2003 e 2006, a equipa do CC Taipas viveu
um dos seus períodos mais negros da história.
A equipa taipense caiu da II Divisão B Nacional
para os campeonatos distritais em apenas três anos,
graças a duas despromoções consecutivas.
Publicidade
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97º ANIVERSÁRIO CC TAIPAS
23 de Novembro de 2020 // Correio do Minho

Taipas tem nova hipótese
de conquistar a Pró-Nacional
epois de uma curta
passagem, pelo Campeonato de Portugal
durante a época de
2018/2019, o CC Taipas regressou à Pró-Nacional da
AF Braga com um claro objectivo: vencer a principal escalão
distrital de Braga e regressar às
provas nacionais.
Contudo, 2019/2020 não foi o
ano da família taipense. O sonho
de vencer a Pró-Nacional parecia
continuar a fugir aos Caçadores,
mas o clube ainda sonhava com a
o regresso da equipa vimaranense ao Campeonato de Portugal.
Todavia, no final da época, nem
isso o CC Taipas conseguiu.
Devido à pandemia da Covid-19, a AF Braga tomou a decisão
de dar como terminadas as provas distritais à 26.ª jornada. Nessa altura, a equipa taipense ocupava o 4.º lugar. Eventualmente,
o CC Taipas acabou por ver os
três primeiros (Pevidém SC,
Berço SC e Vilaverdense FC)
conseguirem garantir a subida ao

D

2018/2019
Depois de ter conseguido
a promoção em 2017/2018,
o CC Taipas fez uma ‘visita
relâmpago’ ao Campeonato
de Portugal. A equipa
vimaranense terminou
a sua campanha no CdP
com apenas 18 pontos
(cinco vitórias, seis empates
e 23 derrotas em 34 jogos),
em 16.º lugar, só ficando
à frente do Vilaverdense FC.

terceiro escalão nacional. A dois
pontos do 3.º classificado, o CC
Taipas conseguiu apenas a segurar a presença na Taça de Portu-

gal 2020/2021, mas nem isso
correu bem, com a campanha taipense a terminar logo na primeira eliminatória da prova rainha,
com o AD Fafe a vencer o CC
Taipas por três golos sem resposta na casa do javali.
Porém, o CC Taipas promete
“não baixar os braços”, tal como
diz o presidente do clube, Tiago
Rodrigues, e a equipa mantém os
olhos postos na subida de divisão. Apontados como um favoritos à conquista da Pró-Nacional,
este poderá ser o ano em que o
CC Taipas conquista o troféu que
tem fugido ao palmarés taipense.
A equipa taipense foi sorteada
na série B da Pró-Nacional, juntamente com Joane, Porto
D’Ave, Arões , Santa Eulália,
Sandinenses, Serzedelo, Vieira
SC, Torcatense, Ponte, Ronfe e
Ribeirão.

A AUSÊNCIA DO 12.º JOGADOR
Para o presidente do CC Taipas, Tiago Rodrigues,
“a ausência de público é algo que traz várias limitações”
ao clube taipense. O principal dirigente da família taipense
aponta que a falta de público nas bancadas é uma
limitação financeira para o clube taipense porque “retira
um dos propósitos do pagamento de quotas de sócios”.
Esse é um dos motivos que leva Tiago Rodrigues a apelar
ao regresso do público aos estádios. “Espero que esta
situação se reverta. Clubes como o CC Taipas não aguentam
esta situação durante muito mais tempo e é preciso fazer
alguma coisa”, explica o jovem presidente de 28 anos,
que ainda destaca o importante impacto desportivo
do 12.º jogador taipense. “Temos uma massa associativa
incrível que dá muita força à nossa equipa e, por isso,
a sua ausência é, para além de uma limitação financeira,
também uma limitação desportiva”.

Em 2019/2020, o CC Taipas terminou a dois pontos
do 3.º classificado, o Vilaverdense, e viu a equipa
de Vila Verde a subir para o CdP.

2020/2021
Para a época de 2020/2021, a equipa do CC Taipas vai tentar aquilo que não foi possível na temporada passada:
a subida de divisão e consequente regresso aos campeonatos nacionais. Recorde-se que o CC Taipas estava
no 4.º lugar da Pró-Nacional 2019/2020, quando a época foi interrompida devido à pandemia da Covid-19.
Note ainda que o clube taipense milita na série B da Pró-Nacional da AF Braga e que tem terminar dentro
dos quatro primeiros classificados da série para poder disputar a subida de divisão na segunda fase da prova
do principal escalão de futebol distrital. Até ao momento, o CC Taipas somou três pontos em dois encontros,
tendo ganhado à equipa do GD Porto D’Ave por 3-0 e perdido com o Arões SC por 3-1. Para além disso, a
equipa também teve uma vida complicada na Taça de Portugal, tendo perdido em casa com o AD Fafe por 0-3.
Publicidade
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AF Braga

Empate traduz ambição
das duas equipas

§resultados
5.ª jornada
Forjães e GD Joane
vencem e lideram séries

MARINHAS e Ninense dividiram pontos, num
jogo com duas equipas à procura da vitória.

Em mais uma jornada da Pró-Nacional marcada por adiamentos devido aos casos de Covid-19, destaque para os triunfos do Forjães,
diante do Santa Maria, por 1-0, e a
goleada do GD Joane na recepção
ao Ronfe, por 5-0, resultados que
colocam as duas equipas na liderança da Série A e Série B, respectivamente. Vieira e Santa Eulália
também venceram na Série B, enquanto os outros dois jogos da Série
A terminaram empatados.

PRÓ-NACIONAL

| Joana Russo Belo |

DR

Marinhas e Ninense não foram além de um empate a uma bola

AF BRAGA

PRÓ-NACIONAL A

JORNADA 5

1. Forjães
2. Dumiense
3. SP Arcos
4. FC Amares
5. Sta. Maria
6. Vila Chã
7. Pousa
8. Marinhas
9. Cabreiros
10. GD Prado
11. Ninense
12. Martim

9
6
6
5
4
3
3
2
2
1
1
1

CASA

FORA

J V E D M S

V E D M S

V E D M S

4
2
3
3
3
1
3
3
4
2
2
2

2
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0

1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

AF BRAGA

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

9
7
4
3
3
3
3
3
1
1
0
0

0
0
0
2
1
0
0
2
2
1
1
1

1
0
1
0
1
0
2
1
2
1
1
1

6
4
4
7
1
2
4
4
3
4
1
4

4
1
2
5
1
1
5
5
6
5
3
6

0
0
0
0
1
0
0
2
1
0
0
1

0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
1
0

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

2
0
2
2
0
1
1
3
6
0
2
2

0
0
0
2
0
0
0
0
1
1
1
0

1
0
0
0
1
0
2
1
0
1
0
1

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

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

PRÓ-NACIONAL B

JORNADA 5

1. GD Joane
2. Sta. Eulália
3. Vieira
4. Ponte
5. Serzedelo
6. Sandinenses
7. Taipas
8. Arões
9. Ribeirão
10. Porto d'Ave
11. Torcatense
12. Ronfe

RESULTADOS

TOTAL

TOTAL

CASA

FORA

V E D M S

V E D M S

3
3
2
1
2
2
3
3
2
3
1
1

3
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0

0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0

0
0
0
0
1
1
2
2
1
2
1
1

8
5
2
2
2
1
4
3
1
2
0
0

1
1
0
1
1
2
5
5
2
6
1
5

0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0

8
0
2
0
2
1
3
3
0
2
0
0

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

0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
1
0
2
1
1
1
1
1

PRÓXIMA JORNADA
Dumiense - Vila Chã
Sta. Maria - GD Prado
FC Amares - Forjães
Pousa - Cabreiros
Ninense - Martim
SP Arcos - Marinhas

RESULTADOS

J V E D M S
3
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

GD Prado-Dumiense (adiado)
Forjães, 1; Sta. Maria, 0
Cabreiros, 1; FC Amares, 1
Martim-Pousa (adiado)
Marinhas, 1; Ninense, 1
Vila Chã-SP Arcos (adiado)

0
5
0
2
0
0
1
0
1
0
0
0

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

Serzedelo-Ribeirão (adiado)
Torcatense-Ponte (adiado)
GD Joane, 5; Ronfe, 0
Sandinenses, 0; Sta. Eulália, 2
Vieira, 2; Taipas, 0
Arões-Porto d'Ave (adiado)

PRÓXIMA JORNADA
Ribeirão - Arões
Ponte - Serzedelo
Ronfe - Torcatense
Sta. Eulália - GD Joane
Taipas - Sandinenses
Porto d'Ave - Vieira

Marinhas e Ninense empataram
em jogo da 5.ª jornada da Pró-Nacional, numa divisão de pontos a traduzir a ambição das duas
equipas. O jogo começou com
pressão alta da equipa da casa,
mas foram os visitantes a criar
perigo e a chegar à vantagem
num minuto louco de jogo: Nandinho rematou com estrondo ao
poste, Paulinho, na recarga, viu
Zé Rui defender para canto e, na
marcação, Nuno Afonso bateu
para a área onde apareceu Ruca
a empurrar para o golo.
No segundo tempo, o Marinhas
entrou a todo o gás e, na dança
das substituições, o técnico Carioca foi mais feliz, com alterações que surtiram efeito e deram
supremacia à equipa da casa,
que conseguiu chegar ao empate
ao cair do pano, por intermédio
de Meireis.

lll
”O empate é injusto pelo
que fizemos na segunda
parte, porque, na primeira,
foi um jogo dividido. Estar
a perder ao intervalo já
não era muito justo.
Reajustámos na segunda
parte com as alterações,
tivemos supremacia no
jogo, algumas oportunidades e merecíamos ganhar”.

Carioca Treinador Marinhas

ESTÁDIO PADRE AVELINO FILIPE

MARINHAS

NINENSE

1

1

Árbitro Ivo Silva
Auxiliares João Vieira e Luís Fonseca

Zé Rui
Amorim
Samaris
Venda
Nascimento
Alex
Nandinho
Pontes
Marco Mateus
Meireis
Vicente
Carioca

Intervalo
0-1

Pedro Almeida
Tiago Pereira
Hélder Araújo
Ruca
Paulinho
Vitó
Filipe
Marques
Nuno Afonso
Martins
Kiko
Mário Jorge

Substituições Pontes por Márcio (55m), Kiko por
André Costa (55m), Filipe por Hilário (55m), Samaris por Esteves (61m), Nascimento por Ruca (61m),
Paulinho por Francisco Ribeiro (80m), Marques por
João Tiago (83m) e Nuno Afonso por Gonçalo
(83m).
Disciplina cartão amarelo para Marco Mateus
(20m), Meireis (90m ) e Vitó (90+4 m).
Golos Ruca (41m) e Meireis (81m).

lll
“Já estivemos melhor,
apesar de ainda não
estarmos como pretendido,
o que só vai acontecer com
o decorrer do campeonato.
Ambas as equipas à procura
da vitória e acabou por ser
um resultado mais justo. Já
mostrámos ser uma equipa
muito mais organizada,
mais compacta”.

Mário Jorge Treinador Ninense
Publicidade
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Opinião
JORGE SALEIRO Diretor do Agrupamento de Escolas de Barcelos

Voz às escolas

Comunidades de aprendizagem

C

ontinuamos a debater-nos com a
segunda vaga da pandemia, enquanto comunidade. A cada dia
que passa, com o agravar dos números,
reforçam-se os apelos para que todos colaborem no esforço de contenção de contágios, através de comportamentos responsáveis e solidários.
As escolas são parte integrante deste esforço comum, organizando-se para a prevenção e fomentando os comportamentos
adequados a este contexto tão exigente e
desafiante. Algumas das medidas que tiveram de ser adotadas causaram, inclusivamente, impacto em projetos pedagógicos que estavam a ser desenvolvidos.
No caso do Agrupamento de Escolas de
Barcelos, foi necessário adaptar a implementação de um projeto que visa o desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do trabalho
colaborativo, entre outros objetivos.
Designado por “Comunidades de
Aprendizagem”, o projeto foi criado pelo
professor Paulo Correia, e destinava-se,

N

ão sei se alguma vez uma
máquina poderá filosofar
ou escrever um belo poema. Mas, depois de ter presenciado
no passado dia 19 de novembro o
evento «Literatura e Filosofia», iniciativa organizada pela biblioteca
Lúcio Craveiro da Silva, não me
restam dúvidas de que a filosofia e
a literatura terão um papel cada vez
mais essencial nas ciências futuras.
Durante a conferência, foram apresentadas algumas reflexões e troca
de opiniões sobre diversas temáticas aprofundadas pelo pensamento
intelectual. Explorou-se a importância de se compreender na totalidade a essência das coisas, a natureza e a vida, enaltecendo-se a
atual erosão do homem na procura
dessa sabedoria. “O filósofo jurou
que a figuração é um modelo da
realidade”. Retirada do mais recente romance do professor e linguista
José Moreira da Silva, “Sete traços
numa parede nua”, e proferida pela
diretora da instituição promotora,
Aida Alves, esta afirmação deu o
mote para a abertura da sessão. Relembrando a figuração do mundo
por Wittgenstein, introduziu as ex-

numa primeira fase, à disciplina de Matemática, mas, de imediato, foi alargado a
outras disciplinas como o Português e a
História.
O projeto foi apresentado com uma sólida base científica, com profusa sustentação em estudos de especialistas, sublinhados pelo entusiasmo e convicção do seu
mentor, o que transmitiu a todos os envolvidos a confiança e a segurança necessárias para o fazer avançar.
Para que o projeto se concretizasse, seria necessário, não só recursos humanos
motivados, mas também recursos materiais e alterações na organização escolar.
Os primeiros estavam assegurados à partida. Os restantes foram conseguidos, ainda que fosse desejável ir mais longe no
que a recursos tecnológicos diz respeito.
Talvez o Plano de Transição Digital venha dar um novo impulso neste capítulo.
Em traços muito gerais, o projeto caracteriza-se por prever a colaboração entre
duas turmas, a coexistirem num mesmo
espaço de aula, que se organiza em áreas

diferenciadas, destinadas a que os alunos
trabalhem de forma diferenciada, permitindo que um par pedagógico de docentes
trabalhe colaborativamente, facilitando,
assim a diferenciação pedagógica em aula. O projeto valoriza, igualmente, a envolvimento do aluno na evolução das
suas aprendizagens, privilegiando o trabalho em grupo, a responsabilidade individual, a autonomia e a participação em
assembleias de turma, que contribuem para a regulação das aprendizagens e do trabalho desenvolvido.
O projeto previa atingir os objetivos de
melhorar o ensino da Matemática (e consequentemente de Português e História)
tirando proveito do trabalho colaborativo,
melhorar a qualidade das aprendizagens
dos alunos; promover melhor diferenciação pedagógica em sala de aula; otimizar
o papel da avaliação formativa na regulação do processo de ensino e de aprendizagem; melhorar o processo contínuo de reflexão/ação sobre a prática letiva e
viabilizar diferentes zonas de trabalho na

sala de aula.
Após o primeiro ano de implementação,
e apesar de ter sido afetado pelo início da
pandemia, foi realizada uma avaliação
junto de todos os implicados (professores,
alunos e encarregados de educação), permitindo fazer um balanço sustentado da
sua eficácia. Do estudo realizado resultou
uma opinião francamente favorável por
parte de todos grupos participantes, com
um grau de concordância elevado em todas as afirmações apresentadas, revelando que os objetivos foram alcançados.
Como se afirma no início, face à pandemia, foi necessário reprogramar o projeto,
adaptando-o à nova realidade e aos constrangimentos próprios deste ano letivo.
Por isso, e porque muito ficou por dizer,
voltaremos a este assunto no futuro, com
a convicção prévia de que o projeto resistirá a esta provação e se tornará ainda
mais relevante.

Uma máquina consciente
celentes exposições do Dr. Manuel
Curado (do Departamento de Filosofia da Universidade do Minho) e
do Dr. Renato Epifânio (do Instituto de Filosofia da Universidade do
Porto), posteriormente comentadas
pelo próprio linguista e autor do livro.
No seguimento desta troca de
opiniões e reflexões filosóficas e literárias, prezei escutar sugestivas
intervenções de participantes de diferentes áreas profissionais, tais como da engenharia informática, na
qual também me enquadro. Mencionou-se o tema «inteligência artificial», por exemplo, remetendo-se
por momentos a discussão para os
cyborgs, relembrando-se o filme
<<Terminator>>. Mencionaram-se
questões muito pertinentes relacionadas, por exemplo, com os
BMI/ICM (brain machine interfaces ou interfaces cérebro-máquina), divagando-se suavemente pelas mirabolantes ideias de Elon

ÁLVARO MOREIRA DA SILVA
Engenheiro de sistemas

Retalhos do Retalho

Musk e das suas recentes investidas nesta área.
Penso, com naturalidade, nas possíveis inovações vindouras, em
particular em redor deste assunto
tão delicado e controverso dos
ICM. Conjeturo uma computação
cada vez mais consciente, é verdade. Imagino, por exemplo, a possibilidade de nos proporem introduzir no cérebro dos nossos filhos um
dispositivo deste tipo imediata-

mente à nascença. O objetivo deste
processo será, porventura, idêntico
ao congelamento de células-tronco
do sangue do cordão umbilical.
Neste caso, a promessa de se preservarem, ao longo da vida, dados
cerebrais que poderão ser úteis para
uma eventual necessidade futura.
Recordo António Damásio e o «Erro de Descartes», o cérebro trespassado por uma barra de ferro. Creio
nesta proposta vindoura, e na possibilidade de se restaurarem certas
zonas do cérebro através da recuperação de dados guardados ou até a
transposição dos mesmos para um
componente robotizado consciente.
Pensar nestas possibilidades é vislumbrar, em cada um de nós, uma
impressão digital neuronal. É imaginar também uma rede de milhões
de cérebros ligados entre si através
de endereços únicos, cuja informação poderá ser telepaticamente
transmitida através de cliques neuronais.

Parece mesmo um filme de ficção, sinto-o. Mas, o caminho traçado pelas tecnologias é tão fascinante quanto assustador. Vejam-se, por
exemplo, equipas de marketing,
pedindo autorização para aceder e
rastrear certas zonas do nosso cérebro a fim de enviar anúncios diretamente para o mesmo. Consequentemente, imagine-se o nosso
cérebro a ser vítima de um ataque
cibernético e que a lei da proteção
de dados terá de ser um dia revista
à luz deste novo fenómeno.
Regressando à sessão sobre filosofia e literatura, indago-me, inquieto, sobre as seguintes questões:
será esta simbiose entre máquina e
cérebro a única forma de evitarmos
a erosão do homem e transcendermos as nossas limitações como humanos em áreas como a filosofia e
a literatura? Será este, afinal de
contas, o caminho traçado pelo
próprio homem para o fim da nossa
humanidade? Ou será esta uma nova realidade cuja figuração e modelo terão também de ser reajustados?
*com JMS
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Opinião
MOISÉS DE LEMOS MARTINS

Ideias

Investigador do Centro de Estudos de Comunicação Sociedade (CECS), da Universidade do Minho

A natureza das opiniões, as novas tribos
e a ausência de sentido de comunidade

S

e se perguntar a um camponês o que
pensa dos apoios dados pelo Estado
à investigação científica, não é nada
certo que a sua resposta seja a de que não
tem opinião, porque não sabe nem entende nada disso. É plausível que possa mesmo dizer, “não concordo que o Estado dê
apoios para a ciência, ou lá o que isso é”.
E se porventura se perguntar a um professor universitário, quando é que devem
ser sulfatadas as árvores de fruto, também
não é nada certo que a resposta seja a de
que não sabe, mesmo que o professor viva na cidade e não tenha quaisquer ligações ao campo. É capaz de apostar que as
macieiras devem ser sulfatadas, quando
florescem, ou então quando as maçãs estão maduras, ou mesmo, pura e simplesmente, que as macieiras não devem ser
sulfatadas, porque acredita na agricultura
biológica.
Embora faça a salvaguarda de que “As
pessoas inteligentes têm muitas dúvidas”,
também foi assim que Raquel Varela não
deixou de dar a seguinte opinião sobre o
Coronavírus: “Há quem defenda que a
Suécia por exemplo tem mais imunidade
agora e que em Portugal a chegada da Primavera travou a expansão do vírus, o que
dará muito mais casos no Inverno (…) O
‘milagre’ [da não expansão do vírus em
Portugal, em março e abril] não parece ter
sido nem o confinamento nem as políticas
públicas, terá sido talvez a Primavera”.
É claro que as opiniões, seja sobre o que
for, não valem todas por igual, quem quer
que as profira. Em princípio, um camponês está mais habilitado para proferir opiniões válidas sobre a vida das macieiras e
de todas as atividades agrícolas de que
um professor universitário. E, por sua
vez, as opiniões de um professor universitário sobre política científica são, em
princípio, mais atendíveis do que as opiniões de um camponês sobre esta matéria.
E, na mesma ordem de ideias, as opiniões
que uma professora universitária de História possa ter sobre o Coronavírus não
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são para serem levadas a sério, como o
são às opiniões de um virologista.
As opiniões que possamos ter, seja sobre o que for, supõem sempre, a montante, um conjunto de razões que, se não as
explicam por inteiro, as condicionam em
boa parte. Trata-se de razões relativas a
um contexto específico, podendo um tal
contexto ser o familiar, a rede de amigos,
e mesmo o país de onde se é originário, e
também a religião e o partido político, assim como o nível de instrução escolar e o
conhecimento das matérias em debate. Isto é o que, aliás, qualquer cientista social
pode dizer sobre a natureza das opiniões.
Mas as opiniões também exprimem o
espírito de uma época. E então podemos
perguntar: que espírito é afinal o da nossa
época?
Deve-se a Michel Maffesoli, um dos
grandes sociólogos do nosso tempo, doutor Honoris Causa pela Universidade do
Minho, em 2011, a caraterização da nossa
época, em 1988, como uma sociedade de
tribos, uma sociedade de grupos e de multidões, cuja linguagem remete para o regime das emoções, e não o das ideias, uma
linguagem que fala à pele, e não à razão,
uma linguagem que tem como único
compromisso o presente (emocional), e
não o futuro (com que todavia sonha uma
religião ou uma ideologia).
Com a aceleração tecnológica da época
e a sua mobilização permanente para uma
competição, um ranking e uma estatística

qualquer, a ideia de comunidade perdeuse e em sua substituição temos agora a tribo. A cultura tribal consome-se em emoção. Não tem outra ética (compromisso)
que a da estética (emoção). Não tem um
propósito de emancipação social, nem um
compromisso de cidadania. Porque não
tem no horizonte um sentido de comunidade. A cultura tribal não é regulada por
modos de sentir, pensar e fazer democráticos, mas unicamente pelos interesses e
desejos da tribo. A tribo sente, pensa e faz
como eu. É um egoísmo alargado. A minha tribo não tem outros desejos que os
meus. Porque nada na tribo aponta para
um horizonte com sentido de comunidade. Não é possível na tribo um horizonte
onde seja possível prestar atenção aos
mais desvalidos, aos mais frágeis, aos
mais vulneráveis, e também não é possível pensar-se na utopia da integração da
diferença, e mesmo na integração de todas as diferenças.
Em 1987, Allan Bloom, grande filósofo
e académico americano, publicou uma
obra sobre o “declínio da cultura geral”
na América, ou daquilo a que ele chamou
“The closing of the American Mind” (o
fechamento do espírito na América).
Preocupava-o o modo como “a educação
superior defraudava a democracia e empobrecia os espíritos dos estudantes”. Entre nós, as Edições Europa-América traduziram o livro em 2001, com o título A
Cultura Inculta.

lll
Deve-se a Michel Maffesoli, um dos grandes sociólogos do nosso tempo,
doutor Honoris Causa pela Universidade do Minho, em 2011, a caraterização
da nossa época, em 1988, como uma sociedade de tribos, uma sociedade
de grupos e de multidões, cuja linguagem remete para o regime das emoções,
e não o das ideias, uma linguagem que fala à pele, e não à razão, uma linguagem que tem como único compromisso o presente (emocional), e não o futuro
(com que todavia sonha uma religião ou uma ideologia).
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Passaram três décadas sobre as preocupações que Bloom manifestou em Cultura Inculta. Entretanto, com a aceleração
do processo de mobilização tecnológica
da nossa época, vimos o debate político
na América dar um salto de gigante no
sentido da tribalização, não apenas durante a governação de Donald Trump, como
também na companha para a nova presidência dos Estados Unidos. Na nossa
época, que é o tempo das redes sociais,
pudemos ver um Presidente converter
uma nação, do tamanho dos Estados Unidos, na sua própria tribo.
O ideal de imprensa livre e democrática,
que nasceu no Ocidente com um compromisso de cidadania, trabalhando na construção de um espaço de debate público
dos problemas da Cidade, assim como de
uma opinião pública alargada, que se interessava pelos problemas da Comunidade, viu-se, de um momento para o outro,
preterida e abafada pela conta no Twitter
de Donald Trump. E em vez de um lugar
de discussão de ideias, o espaço público
de uma nação inteira tornou-se o espaço
de uma multidão ululante, que ora se
emocionava, apaixonava e amava até à
loucura, ora se irritava, gritava e enfurecia desalmadamente, sentindo e desejando a uma só pele a mesma coisa que o
chefe da sua tribo.
Mesmo que o processo mobilização tecnológica nos permita pensar num espaço
público global e numa cidadania igualmente global, a nossa época está em crise.
E com a crise da época, entrou em crise a
cultura e a própria ideia de humano. Porque não para de desaparecer do seu horizonte o sentido de comunidade.
Voltando agora às redes sociais. Elas
constituem, hoje, a melhor ilustração do
que são as novas tribos, as tribos de um
tempo que vive num regime cada vez
mais emocional, que dispensa e abomina
a imprensa, e que, cada vez mais, olha
com descaso o pensamento, o exercício
de cidadania e o ideal de democracia.
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Que espectáculo gostaria
de assistir no Theatro Circo?
Envie-nos a sua sugestão para:

Cultura

theatrocirco@theatrocirco.com
Encontre-nos em:
Av. da Liberdade, 697
4710-251 Braga
www.theatrocirco.com

DRAMA – O ESPETÁCULO DE DANÇA
DE VÍTOR HUGO PONTES

CULTURA | REPÓRTER DO CIRCO*
LISTEN | CINEMA | 23 DE NOVEMBRO – 19H00
de Ana Rocha de Sousa
2020 | 1h13 | M12 | Reino Unido, Portugal
Nos arredores de Londres, um casal português com três
filhos, Bela e Jota, enfrentam dificuldades económicas
enquanto se esforçam por chegar ao fim do mês. Após a
escola denunciar um mal entendido que envolve a sua filha surda, os serviços sociais britânicos levantam suspeitas sobre a segurança das crianças. Listen retrata a incansável batalha jurídica travada por Bela e Jota na tentativa
de manter a sua família unida. Com estreia internacional
no Festival de Veneza, a primeira longa-metragem da cineasta Ana Rocha de Sousa foi distinguida com dois prémios oficiais (o Leão do Futuro e o Prémio Especial do
Júri da Secção Orizzonti) e dois galardões paralelos do
festival (o Prémio Bisato d’Oro de Melhor Realização e
o Prémio Sorriso Diverso), um feito extraordinário para

o cinema português. Com Lúcia Moniz, Sophia Myles,
Ruben Garcia, Maisie Sly

DRAMA | DANÇA | 27 DE NOVEMBRO – 19H00
Drama”, uma criação de Victor Hugo Pontes, parte de
“Seis Personagens à Procura de Um Autor” (1921), tal
como “A Gaivota” de Tchékhov foi o ponto de partida
para “Se Alguma Vez Precisares da Minha Vida, Vem e
Toma-a”. Victor Hugo Pontes dá assim continuidade à
sua pesquisa em torno das fronteiras que separam o teatro e a dança, a palavra e o movimento. “Drama” recria,
cena a cena, a peça seminal de Pirandello, levando mais
longe as questões acerca do próprio ato criativo. Tal como acontece em Pirandello, “Drama”, ao ampliar o jogo
metateatral da peça recriada e ao romper com convenções da composição coreográfica, cria uma linguagem
artística simultaneamente peculiar e desafiadora, quer
para o coreógrafo e os intérpretes, quer para o público.

ADRIANA CALCANHOTTO | MÚSICA | 28 DE NOVEMBRO – 19H00
Com o novo disco “Margem”, Adriana Calcanhotto fecha a trilogia marítima iniciada com “Maritmo” (1998) o
primeiro que explicita a sua paixão pelo mar e “Maré”
(2008), seu sétimo disco, que reforça a ambiência oceânica. “Margem” permite, em palco, o encontro destes
três projetos marítimos, separados por dez anos cada um
e por diferentes aventuras musicais entre eles. Além do
foco nestes três trabalhos, o concerto conta ainda com algumas canções de álbuns paralelos e com canções de
Adriana Calcanhotto registadas por outros intérpretes,
como é o caso de 'Livre do amor', que tem gravação antológica na voz de Gal Costa. Tudo isso na companhia de
Bem Gil (guitarra, flauta), Bruno Di Lullo (baixo e
synths) e Rafael Rocha (bateria e percussões acústica e
eletrônica), o trio responsável pela bela sonoridade de
Margem.
Saudações Circenses!
* Departamento de comunicação do Theatro Circo
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HC Braga vence e respira de alívio

EQUIPA BRACARENSE teve de suar muito, mas conseguiu arrecadar os três pontos no reduto do Tigres
com uma vitória pela margem mínima. Triunfo minhoto garante saída da zona de despromoção.
HÓQUEI EM PATINS
| Fábio Moreira |

O HC Braga venceu no reduto
do HC Os Tigres por 4-5, num
jogo a contar para a 10.ª jornada
da I Divisão Nacional de hóquei
em patins. Ângelo Fernandes
vestiu a pele de talismã da equipa minhota ao apontar dois golos. Os restantes tentos bracarenses foram apontados por
António Trabulo, Diogo Seixas
e Fabrício Ciocale.
Num jogo importantíssimo nas
contas da manutenção no principal escalão da modalidade, o HC
Braga entrou com vontade de
mostrar que pertence à I Divisão

HC OS TIGRES 4
Pedro Santos (guarda-redes), André
Martins (1), Filipe Bernardino (1), Diogo
Alves, Maló João, Hêrnani Domingos (2),
Frederico Neves, David Diogo e Igor Alves.
Treinador: André Luís.

HC BRAGA 5
Leonardo Pais (guarda-redes), António
Trabulo (1), Miguel Moura, Ângelo
Fernandes (2), Carlos Loureiro, Diogo
Seixas (1), Fabrício Ciocale (1) e Gonçalo
Meira.
Treinador: Horácio Ferreira
Árbitros: Vítor Roxo e Paulo Carvalho
Ao intervalo: 2-2
Pavilhão Municipal Alfredo Bento Calado
(Almeirim)

e foi a equipa minhota que inaugurou o marcador, com Ângelo
Fernandes a abrir caminho para
o triunfo bracarense de grande
penalidade. A resposta do Tigres
veio cerca de cinco minutos depois com André Martins a repor
a igualdade.
A dois minutos do intervalo, os
homens da casa passaram para a
liderança com Hêrnani Domingos a fazer o 2-1 de livre direto.
Mas os minhotos conseguiram
estragar a festa e, a dois segundos do intervalo, Ângelo Fernandes bisou na partida para repôr a igualdade.
Na segunda parte, a equipa
bracarense entrou a todo o gás e

transformou um empate a dois
golos, num confortável 2-5. Diogo Seixas colocou o HC Braga
na frente e, no minuto seguinte,
Fabrício Ciocale aumentava a
vantagem. O quinto tento minhoto surgiu num livre direto de
António Trabulo.
Contudo, os Tigres souberam
dar resposta a estes três golos
minhotos. Filipe Bernardino reduziu para 3-5 e Hêrnani Domingos bisou no encontro para
fechar o resultado final em 4-5.
Com este resultado, o HC Braga deixa a zona de despromoção
e está, neste momento, a dois
pontos dos lugares de acesso às
competições europeias.

§AF Braga
3.ª Jornada

Oito jogos adiados em mais uma ronda
da Divisão de Honra
Série A: Esposende 1-1 Calendário; Fradelos 6-1 Granja ; Louro 1-2 Viatodos;
Carreira 1-0 MARCA; Ucha-Á.Alvelos (adiado); Ceramistas-Roriz (adiado)
Série B: Este 4-2 Ruivanense; Guisande 2-5 Bairro; Sobreposta 0-0 Lousado;
Caldelas-Guilhofrei (adiado); Sequeirense-Terras de Bouro (adiado); EsporõesCeleirós (adiado)
Série C: O. Campelos 2-1 Regadas; Antime 0-3 Airão; Selho 2-3 Gonça; Polvoreira-Pica (adiado); S.Paio-Urgeses (adiado); Pevidém B-Celoricense (adiado)

1.ª Divisão

São Veríssimo aplica chapa quatro
Série A: O.Famalicão 1-2 Sete Fontes; Gondifelos 0-4 S.Veríssimo; Desp. S.Cosme 2-0 Louro B; Alegrienses 2-4 Marinhas B; Figueiredo-Carreira (adiado); Fonte Boa-Martim B (adiado); Tadim-Antas (adiado)
Série B: Palmeiras 2-0 A.Crespos; Merelim S.Paio 4-3 Pedralva; P.Regalados 1-2
Maria da Fonte B; Lanhas 3-1 Gerês; Porto D’Ave B 1-3 Cabanelas; EmilianosAboim (adiado); Rendufe-Serzedelo S.Pedro (adiado)
Série C: Delães 2-0 Estêvão; Souto Gondomar 1-0 Tabuadelo;Cristóvão 1-1 Brito B; Longos 3-3 Sandinenses B; Prazins e Corvite 3-1 Oliveirense; Ronfe B-Aldão Cano (adiado)
Série D: Santo Adrião 3-0 Cavez; Mascotelos 1-0 Pinheiro; Taipas B 1-0 Cepanense; Gandarela 1-4 Tagilde; Á.Alvite 2-3 Fermilense

Moto GP

Miguel Oliveira fecha época
com triunfo em Portimão
GP PORTIMÃO

| Fábio Moreira |

Em Portugal mandou o português. Miguel Oliveira, piloto da Red Bull KTM
Tech-3, conquistou o 1.º lugar no Grande
Prémio de Portimão, a prova de encerramento da temporada de Moto GP. Este foi
a segunda vitória do piloto português que
já confirmou estar de saída da sua equipa.
O piloto luso gastou 41.48,163 minutos
para cumprir as 25 voltas ao traçado algarvio, deixando o australiano Jack Miller
(Ducati) na segunda posição, a 3,193 segundos, e o italiano Franco Morbidelli
(Yamaha) em terceiro, a 3,298 segundos,

somando a segunda vitória da temporada.
Com estes resultados, Miguel Oliveira
subiu à nona posição de um campeonato
ganho pelo espanhol Joan Mir (Suzuki),
que hoje desistiu com problemas mecânicos na sua mota, sagrando-se campeão
com apenas uma vitória esta época, enquanto a Ducati venceu o campeonato de
construtores.
Miguel Oliveira fechou esta temporada
da Moto GP com 100 dos 127 pontos da
Red Bull KTM Tech-3, enquanto que o
seu parceiro, o espanhol Lecuona Iker obteve apenas 27 pontos. Esta foi a segunda
vitória da época de Miguel Oliveira, depois de ter vencido o GP da Estíria.

§Minhotos
Campeonato de Portugal
Berço e Pevidém
não vão além do empate
Berço e Pevidém, que militam na
série B do CdP, empataram os seus
jogos com Tirsense e Rio Ave B, respetivamente. Ambos os jogos terminaram com um empate a um golo. Apesar destes resultados , os
dois minhotos mantiveram as suas
posições. O Berço continua a ldierar
a série e o Pevidém está no 4º lugar.

Futsal
Minhotos com vida
complicada
Braga/AAUM e Candoso mantiveram-se fora da zona de despromoção da I Divisão Nacional de Futsal,
mas continuam de calculadora na
mão. Os bracarenses perderam no
reduto do Sanjoanense por 5-3 e
estão em 11.º lugar com sete pontos. Já o Candoso teve o seu jogo
com o Quinta dos Lombos adiado,
mantendo-se com cinco pontos, estando assim acima da linha de
água, em igualdade pontual com o
Burinhosa.

Andebol
ABC cai para 5.º lugar
no campeonato nacional
O empate do ABC/UMinho com o
Póvoa AC atirou a equipa bracarense para fora dos lugares de acesso à
EHF European League, devido à vitória do Águas Santas por 33-27 à
Sanjoanense. Ambas as equipas
têm os mesmos pontos (23), num
campeonato liderado pelo 100% vitorioso SL Benfica (33 pontos).

Voleibol Feminino

Guerreiras do Minho
perdem com as águias
I DIVISÃO FEMININA
| Fábio Moreira |

O SC Braga perdeu, ontem, no reduto do
SL Benfica por 3-1, num jogo a contar
para a 12.ª jornada da I Divisão Nacional
de voleibol feminino.
As encarnadas entraram muito mais fortes na partida que as Guerreiras do Minho e venceram, sem grande dificuldade,
o primeiro set por 25-15. Contudo, no segundo set, a equipa minhota ripostou o
poderio das águias e conquistou o triunfo
por uma pequena diferença de dois pontos (23-25).
Todavia, este foi o único set em que as

Guerreiras do Minho conseguiram fazer
frente ao SL Benfica. Depois de terem
concedido o segundo, as encarnadas não
voltaram a facilitar frente às minhotas e
venceram os dois sets finais pelos parciais de 25-18 e 25-12, fechando o resultado final em 3-1 favorável à equipa da
casa. Com este resultado, as Guerreiras
do Minho mantêm-se numa situação precária, ocupando a penúltima posição do
campeonato, com apenas quatro pontos.
Por outro lado, as minhotas do AVC Famalicão encontram-se mais acima na tabela classificativa, ocupando o 7.º lugar
com 11 pontos. A I Divisão Nacional é liderada pelo AJM/FC Porto.

20 Publicidade

23 de Novembro 2020 correiodominho.pt

correiodominho.pt 23 de Novembro 2020

Publicidade 21

22 Publicidade

23 de Novembro 2020 correiodominho.pt

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:124391011-99 -

90.000 €

C.E.:(D) Excelente T3 renovado, na Praceta
das Amoreiras. Com 2 w.c.´s e lugar de garagem,
numa excelente localização. Venha conhecer!

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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Município da Póvoa de Lanhoso

Aviso
Discussão Pública
Aditamento n.º 11 ao Alvará de Loteamento N.º 11/1998
Moinhos Novos, Lote n.º 8 – Póvoa de Lanhoso
A Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso, torna público,
nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 22.º do
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro e ulteriores alterações, que se encontra aberto um período de discussão pública,
pelo prazo de 10 dias úteis, tendo por objetivo a aprovação de
uma alteração ao alvará de loteamento, designadamente, o lote
n.º 8, sito em Moinhos Novos, freguesia e concelho de Póvoa de
Lanhoso, em que é requerente Diogo André Cruz Castro, contribuinte n.º 235384143, residente na Rua da Boucinha, n.º 1182,
freguesia de Vilela, concelho de Póvoa de Lanhoso.
Durante o referido prazo, contado a partir da publica ção do
presente aviso na página da autarquia na Internet e jornal local,
poderão os interessados apresentar por escrito as suas reclamações, observações ou sugestões e pedidos de esclarecimento relativamente à pretendida operação urbanística, as quais
serão posteriormente objecto de resposta fundamentada perante aqueles que invoquem, designadamente:
a) A desconformidade com instrumentos de gestão territorial eficazes;
b) A incompatibilidade com planos, programas e projetos
que devessem ser ponderados em fase de elaboração;
c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis;
d) A eventual lesão de direitos subjetivos;
Mais se torna público o processo respeitante à operação de
loteamento, acompanhado de informação técnica elaborada
pela respetiva Divisão Municipal, se encontra disponível para
consulta, da Divisão de Gestão Urbanística, sita na Avenida da
Republica no Edifício dos Paços do Concelho da Póvoa de
Lanhoso
Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso,
10 de Novembro de 2020
O vereador do Pelouro,
André Miguel Rodrigues

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

Favor ligar: 927 562 704
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

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

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

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

AM EMBALAGENS
PRECISA

FUNCIONÁRIA/O ADMINISTRATIVA

912 662 905

AVANIS

ADMITE
TROLHAS
POLIVALENTES
Tel. 253 267 466

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

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

antenaminho.pt

106.0 FM

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

ALUGAMOS
ESCRITÓRIO
CENTRO
DE BRAGA
Tel. 969 354 994
964 225 635

ADMITE
M/F

COMERCIAL
www.reciclybraga.pt

geral@reciclybraga.pt

+351 253 286 434
+351 916 609 708

Rua da Caleira, N.º 1 - 3
4705-629 Sequeira - Braga

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

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

Para mais informações: Tlf. 253 606 830 / Tlm. 919 991 083
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EMPILHADOR
NISSAN 2.5T

RENAULT PREMIUM
26T-340 COM GRUA

confiança e credibilidade
910 829 639

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

www. rolarverde.com

CANTER 3.9
COM GRUA

correiodominho.pt 23 de Novembro 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 - 21.650€

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€

RENAULT CLIO 1.2 16V GASOLINA
ANO 2001 - 2.200€

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

--

Kia Venga 1.4 Cvvt ISG Ecodynamics
2010 - Gasolina - €6.900ou €120/mês

Skoda Roomster 1.2 HTP Sport
2008 - Gasolina - €5.350 ou €99/mês

Ford C-Max 1.6 Tdci Titanium
2008 - Diesel - €6.500 ou €119/mês

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

correiodominho.pt 1 de Setembro 2016
26

23 de Novembro 2020 correiodominho.pt
36

Agenda
Publicidade

Palavras Cruzadas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
RTP 1
06:14
06:30
10:00
13:00
14:15
14:48
17:30
19:07
19:59
21:00
21:37
22:42
23:41
00:36
01:58
02:42

RTP 2

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Fabrico Internacional
A Nossa Tarde
Portugal em Direto
O Preço Certo
Telejornal
Primeira Pessoa
Joker
Herdeiros de Saramago
19 Meses Depois
Prova Oral
Crimes Graves
O Sábio

18:07
18:30
18:56
19:18
19:33
19:44
19:51
20:05
20:12
20:22
20:29
21:21
21:30
22:08
22:57
23:42
01:59
02:27
03:30

Danger Mouse
Team Dronix
Casa
Os Vizinho
Atchoo
Peanuts
Ao Resgate da Selva
Não-Não
Os Nuvinhas
Banda Zig Zag
Cidades Secretas
Hora da Sorte:
Lotaria Nacional
Jornal 2
A Linha Invisível
Visita Guiada
Mamã (2014)
Esec-Tv
Sociedade Civil
Euronews

SIC
05:35
06:00
09:15
10:15
13:00
14:50
15:30
18:15
19:00
19:57
22:00
22:25
23:25
00:10
01:10
03:00

TVI
Os Malucos do Riso
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Rainha das Flores
Júlia
Viver a Vida
Êta Mundo Bom!
Jornal da Noite
Nazaré
Terra Brava
Golpe de Sorte
Totalmente Demais
Passadeira Vermelha
Investigação Criminal:
Los Angeles

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

Os Batanetes
Diário da Manhã
Você na Tv!
Jornal da Uma
Destinos Cruzados
A Tarde é Sua
Big Brother - A Revolução
Última Hora
Big Brother - A Revolução
Diário
Jornal das 8
Taça de Portugal
Sacavenense X Sporting
Big Brother - A Revolução -

00:00
Extra
02:00 Big Brother - A Revolução
02:35 A Outra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 – deslocar; golpear. 2 - louro; insulto. 3 - esposa;
argola. 4 - ajunte; anfiteatro. 5 - agora; enganar. 6 - criminosa;
laça; céu. 7 - paragem; para. 8 - raivoso; dono. 9 - contente; admirar. 10 - âmago; agravara. 11 - pasta; cortinas.
VERTICAIS: 1 – papaia; dinheiro. 2 - inteira; angelim. 3 - doação;
gordos. 4 - lavoura; junto. 5 - completo; costado. 6 - então; mesmo; suspiro. 7 - ninharia; va-cilantes. 8 - peixinho; afugenta.
9 - púcaro; articulado. 10 - convidara; pira. 11 - esmagar; estros.
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AV. DA LIBERDADE, N.º 610
4710-249 BRAGA
tlf. 253 218 780
fax 253 616 923

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Sudoku
9

2

labhilariolima@mail.telepac.pt

6 4
4

5

AMARES
MERCADO T. 253 377 760

CABECEIRAS DE BASTO
MOUTINHO T. 253 662 247

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

R. do Mercado Municipal

Largo da Boavista

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
LAMELA T. 253 811 684

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

8 1

Rua José Falcão ,53

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

FAFE
QUINCHÃES T. 253 498 063

ARCOS DE VALDEVEZ
ARCUENSE T. 258 522 384

PONTE DE LIMA
CERQUEIRA T. 258 944 046

1 2

Rua das Cavadas, 48

R. Conselheiro Pedro Brito, 594

RR. Cardeal Saraiva, 10-18

VILA NOVA DE FAMALICÃO
GAVIÃO T. 252 317 301

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
S. VICENTE T. 258 777 986

Av. Eng. Pinheiro Braga, 72

Praça Conselheiro Silva Torres

Rua da Bandeira, 814

GUIMARÃES
BARBOSA T. 253 516 184

MELGAÇO
VALE DO MOURO T. 251 403 312

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

R. Prof. Dr. Elísio de Moura, 157

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

PÓVOA DE LANHOSO
MILÉNIO T. 253 635 800
Ponte de Pereiros, 60

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

Largo do Toural, 36

Rua Dr. Augusto César Esteves, 213

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
SÃO PEDRO T. 251 648 094

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Bairro São Pedro Lote 18

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

8

4

1
7 2
3
7

3
1

6

antenaminho.pt

106.0 FM

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - mudar; picar. 2 - amarelo; aca. 3 - madama; anel. 4 - ada; arena. 5 - ou; atabucar.
6 - re; ata; ar. 7 - paradela; al. 8 - irado; amo. 9 - ledo; adorar. 10 - imo; piorara. 11 - massa; salas.
Verticais: 1 – mamão; pilim. 2 - uma; urarema. 3 - dada; erados. 4 - arada; ado. 5 - rematado; pa.
6 - la; ate; ai. 7 - po; abalados. 8 - aru; amora. 9 - caneca; oral. 10 - acenara; ara. 11 - ralar; liras.

BRAGA
PIMENTEL T. 253 257 421

3
5 4

1

FARMÁCIAS

RR. Dom António Barroso, 49

9

correiodominho.pt 23
19 de
de Novembro
Novembro 2020
2020
correiodominho.pt

SOGRA E NORA
Pela primeira vez
em Braga, só aqui você
tem os 3 pratinhos.
Somos elegantes e peludas

910 874 935

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

925 751 527

913 601 417

A Kerui, uma empresa chinesa de alarmes,
está a fazer sucesso nas redes sociais e nos
meios de comunicação por um motivo...
insólito. Isto porque, na plataforma de
vendas AliExpress, a publicidade a um dos
seus equipamentos antirroubo usava a
imagem de Pablo Iglesias, líder do partido
espanhol Podemos e 'vice' do Governo de
Pedro Sánchez.
Conta o OK Diario que no anúncio é possível

Shantal
Monique

JOGOS
Segunda 16/11/20

Sorteio 46/2020

49 597
2.º Prémio 56 233
3.º Prémio 29 021
1.º Prémio

Terça 17/11/20

964 131 762

Empresa 'usa' Pablo Iglesias
para vender alarmes

Insólito

Activa/passiva,
O... nat., 69.
Peito XXL
e leiteira.
Até sábado.

em Braga
Gabriela cravo
e canela
25 anos boa
como o milho.

das 8 às 19 horas

Shantal Monique
é uma mulher
lindíssima, que não
está frequentemente
presente nas redes
sociais. A modelo não
faz muitas partilhas
mas quando faz...
não deixa ninguém
indiferente.

Travesty
Suzana

MINHA
1.ª VEZ

Cabritinha
de volta
918 595 077

Publicidade 27
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ver o político espanhol a entrar numa
habitação onde estão duas crianças fazendo o papel de 'intruso' com o qual o
alarme se acciona. A publicação refere ainda
que a imagem usada na publicidade foi
retirada de um programa em que Iglesias
respondeu a perguntas feitas por crianças,
emitido pela Telecinco em 2016.
O anúncio, que já foi entretanto retirado mas
que (obviamente) continua a circular nas
redes sociais, publicita o alarme que tem "32
canções" à escolha.

Sorteio 92/2020

16 19 25 30 44
*2 *6
Quarta 18/11/20

Sorteio 93/2020

1 15 21 26 27
+6
Quinta 19/11/20

Sorteio 47/2020

67 725
689
3.º Prémio 24 570
4.º Prémio 62 357
Terminação 5
Série sorteada 3.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 39

Sexta 20/11/20

Sorteio 93/2020

28 29 39 48 50
*5 *7

Sorteio 47/2020

DSL 34847
Sábado 21/11/20

Sorteio 94/2020

10 23 28 31 32
+ 12

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: 6 de Espadas, que
significa Viagem Inesperada.
Amor: Um familiar que está longe
poderá visitá-lo. Viverá momentos
felizes.
Saúde: Habitue-se a comer uma
salada antes do prato principal. Vigie o
peso.
Dinheiro: Fique alerta e não permita
que o culpem por algo que não fez.
Números da Sorte:
8, 14, 17, 28, 31, 45
Touro
Carta do Dia: 3 de Copas, que significa
Conclusão.
Amor: No amor está protegida. Tire
partido deste momento.
Saúde: Cuide das costas. Faça uma
massagem para aliviar tensões.
Dinheiro: Poderá concluir um trabalho
difícil. Tudo voltará à normalidade.
Números da Sorte:
1, 6, 15, 28, 31, 46
Gémeos
Carta do Dia: 10 de Ouros, que
significa Prosperidade, Riqueza e
Segurança.
Amor: Seja uma verdadeira amiga para
o seu parceiro e construa uma relação
próspera.
Saúde: Trabalhe o lado espiritual. Vai
tornar a sua vida mais rica.
Dinheiro: Em breve, alcançará um
lugar ao sol. A sua dedicação vai dar
frutos.
Números da Sorte:
7, 14, 15, 36, 39, 40
Caranguejo
Carta do Dia: 9 de Ouros, que significa
Prudência.
Amor: Aconselha-se prudência antes
de assumir um novo compromisso.
Saúde: Melhore as digestões tomando
um chá de menta após as refeições.
Dinheiro: Contenha-se nas despesas.
Números da Sorte:
1, 17, 25, 34, 39, 42
Leão
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
Virgem
Carta do Dia: 3 de Espadas, que
significa Amizade.
Amor: Dê mais atenção à pessoa
amada.
Saúde: Fortaleça os músculos
comendo mais peru e lentilhas.
Dinheiro: Mantenha o bom senso, não
arrisque. No equilíbrio está a virtude.
Números da Sorte:
9, 15, 18, 26, 39, 47

Balança
Carta do Dia: A Temperança, que
significa Equilíbrio.
Amor: Combata os medos e entreguese ao amor. A felicidade espera por si!
Saúde: Tendência para problemas de
vesícula. Tome um chá verde.
Dinheiro: As suas finanças estão
equilibradas. Continue a amealhar.
Números da Sorte:
2, 17, 21, 28, 34, 39
Escorpião
Carta do Dia: Ás de Paus, que significa
Energia, Iniciativa.
Amor: O Cupido pode fazer das suas.
Apaixone-se e seja feliz.
Saúde: Tendência para melhorar de
um problema de saúde.
Dinheiro: Fará bons negócios graças à
sua iniciativa.
Números da Sorte:
9, 18, 21, 25, 45, 47
Sagitário
Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que
significa Viagem Longa, Partida
Inesperada.
Amor: Surpreenda a sua cara-metade
com uma viagem inesperada.
Saúde: Diminua o consumo de sal.
Tempere com alho, cebola e orégãos.
Dinheiro: Terá muita energia.
O trabalho sairá favorecido.
Números da Sorte:
12, 15, 24, 34, 39, 41
Capricórnio
Carta do Dia: O Mundo, que significa
Fertilidade.
Amor: No amor está em alta! Aproveite
para mostrar ao seu par quanto o
ama.
Saúde: Cuidado com as tentações que
possam prejudicar a saúde.
Cuide de si.
Dinheiro: Gozará de uma fase
favorável. Poderá obter o que deseja.
Números da Sorte:
9, 14, 25, 29, 31, 36
Aquário
Carta do Dia: 7 de Copas, que significa
Sonhos Premonitórios.
Amor: Revele os seus sentimentos à
pessoa amada. Lute pela felicidade.
Saúde: Tendência para a tristeza.
Combata-a saindo com os seus
amigos.
Dinheiro: Fase favorável. Terá
estabilidade financeira.
Números da Sorte:
17, 19, 23, 34, 39, 41
Peixes
Carta do Dia: O Mágico, que significa
Habilidade.
Amor: A indecisão poderá prejudicá-la.
Seja mais firme e alcance a
estabilidade.
Saúde: A saúde está em alta. Continue
a ter cuidado com a alimentação. Está
no bom caminho.
Dinheiro: Com habilidade peça um
aumento. Quem não arrisca não
petisca!
Números da Sorte: 2, 7, 9, 13, 35, 47

C
m
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Braga

CDS-PP pede reforço
de policiamento
A Comissão Política Concelhia de
Braga do CDS-PP, através do seu
presidente, Altino Bessa, defende
um reforço do policiamento no centro histórico e nas freguesias limítrofes de Braga.
Em comunicado, Altino Bessa denuncia que "no concelho de Braga
reside, desde há uns meses para cá,
um clima de insegurança" que "se
intensificou" com as novas medidas
associadas ao estado de emergência.
Perante um "número de assaltos
que aumenta exponencialmente", a
Concelhia e Braga do CDS-PP pede
"acção".

SEGUNDA, 23 NOVEMBRO 2020
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Em representação de Portugal

Mais dois anos

Braga volta a liderar Empreendedorismo
e PMEs da Eurocities

País

GNR deteve 25
em flagrante delito

A GNR deteve 25 pessoas em
flagrante delito em acções policiais
realizadas em todo o território
nacional, entre as 20 horas de
sábado e as 8 horas de domingo.
Das 25 detenções, mais de metade
(14) decorreram da condução sob
efeito do álcool, mas houve
também detidos por condução sem
habilitação legal (9) e um por
violência doméstica.
Na fiscalização de trânsito, foram
detectadas 438 infracções, onde se
destacam 84 por excesso de
velocidade, 39 por falta de
inspecção periódica obrigatória e
ainda 30 por condução com taxa de
álcool superior à permitida por lei.
Na sinistralidade rodoviária, a GNR
registou, no espaço de 12 horas, 18
acidentes de que resultaram um
ferido grave e oito feridos leves.

António Ponte eleito para o DEMHIST
O director regional de
Cultura do Norte, António
Ponte, acaba de ser eleito
para o DEMHIST - International Committee for Historic House Museums (Comité Internacional para
Casas Históricas e CasasMuseu), do ICOM - Conselho Internacional de Museus, representando
Portugal neste órgão.
A Assembleia Geral do
DR
DEMHIST, na qual foram
apresentados os novos António Ponte
membros, teve lugar em
Paris, com participação por videoconferência. A nova direcção, cujo
mandato vai decorrer entre 2021 e 2023, é composta por dez elementos, oriundos da Holanda, Espanha, Itália, França, República
Checa, Estados Unidos da América, Israel, Japão e Portugal.
Publicidade

Braga volta a merecer a confiança das cidades parceiras da EUROCITIES para continuar a liderar o grupo de trabalho sobre Empreendedorismo e PMES do Fórum de Desenvolvimento
Económico da EUROCITIES. Depois de em 2018 ter sido eleita, em Grenoble, os parceiros europeus voltaram agora a eleger Braga para continuar na liderança da rede das maiores e
mais importantes cidades europeias.
Após a apresentação da candidatura e respectivo plano de trabalho, foi através de uma votação online que a cidade de Braga foi eleita para coordenar, nos próximos dois anos, o grupo de trabalho sobre “Empreendedorismo e PMEs” com a sub-coordenação da cidade de
Barcelona.
Nos próximos dois anos o Fórum de Desenvolvimento Económico que integra mais de 120
participantes, entre técnicos municipais e políticos de 45 cidades de 20 países europeus, será liderado por Helsínquia e Valladolid.
“Este é mais um reconhecimento do valor e empenho de Braga na EUROCITIES. É bom que
os nossos pares, de outras importantes cidades europeias, reconheçam Braga como um território de referência e onde o Município tem demonstrado a sua iniciativa e capacidade. Em
2017 merecemos a confiança para organizar o Fórum da Primavera, que ainda hoje recebe
diversos elogios e referências pelo conteúdo e excelente organização, e agora voltar a confiar-nos esta coordenação do grupo de trabalho é notoriamente o reconhecimento do nosso
trabalho”, afirma António Barroso, adjunto do presidente da Câmara Municipal de Braga.
“Estar na liderança deste grupo de trabalho também nos possibilita, por inerência, pertencer à direcção do Fórum o que nos garante acesso a influenciar as acções e políticas a desenvolver e implementar no seio da EUROCITIES e também no trabalho de influência junto das
instâncias europeias”, refere António Barroso.

O SEU PARCEIRO DE INVESTIMENTO

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

Publicidade

Rua do Salgado, n.º 10
4705-480
Lamas BRAGA
tlm. 935 117 227/8
invictadados@gmail.com

CONNOSCO A SUA MERCADORIA
É ENTREGUE MAIS DEPRESSA

TRANSPORTES
BI-DIÁRIOS
DE MERCADORIAS
URGENTES

INVICTADADOS, LDA.

