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Braga

Primeira pedra de parceria virtuosa
felizMENTElar é a valência que marca a expansão do Centro Social do Vale do Homem para o concelho de Braga, onde já
desenvolve actividade em parceria com outras instituições. Investimento de três milhões de euros avança em Gualtar.

Com várias valências

TERCEIRA IDADE

| Teresa Marques Costa |

“Um exemplo de parceria público-privada muito virtuosa” é como o presidente da Camara Municipal de Braga, Ricardo Rio,
descreve a parceria estabelecida
entre a Junta de Freguesia de
Gualtar, o Município de Braga e
o Centro Social do Vale do Homem (CSVH) que abriu caminho à construção de uma estrutura residencial para a terceira
idade -o felizMENTElar - cuja
primeira pedra foi lançada ontem.
O lar vai nascer num edifício
devoluto, junto à Capela de S.
Brás, cujo direito de superficie
foi cedido pela Junta de Freguesia de Gualtar por um período de
40 anos.
Consciente de que não lhe
compete desenvolver este tipo
de projectos, a Junta de freguesia procurou um parceiro, elogiou Ricardo Rio, realçando
que, pela sua natureza, esta valência beneficia não só Gualtar,
mas todo o território concelhio.
O Município, por seu turno,
colaborou nos projectos e redefiniu a área de reabilitação urbana
(ARU) Braga Nascente, o que
permite ao CSVH poupar cerca
de 250 mil euros em taxas e impostos.
Ricardo Rio assume como um
dos objectivos do seu executivo
o reforço da cobertura de valências sociais, o que concretizou,
ao longo dos últimos três anos,
com mais de meio milhão de eu-

Centro Social do
Vale do Homem faz
história há 15 anos

ROSA SANTOS

Investimento do Centro Social do Vale do Homem vai reabilitar edifício devoluto em Gualtar

ros injectados em instituições
sociais, através de obras de requalificação e de ampliação, a
par do apoio técnico em projectos e da isenção de taxas e licenças que ascende a dezenas de
milhares de euros, apontou o
edil.
Ricardo Rio elogiou o trabalho
das instituições particulares de
solidariedade social que também
esão na primeira linha do combate à pandemia e, no caso do
CSVH, saudou o seu envolvimento na comunidade, antes
mesmo da sua instalação física
no concelho, dando provas de
que o caminho não é a concorrência entre instituições, mas a
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partilha de recursos e meios.
O presidente da Junta de Freguesia de Gualtar, João Paulo
Vieira, acredita que “é um projecto que vai marcar a freguesia
durante muitos anos” e afirma
que “todos os gualtarenses devem estar felizes com o que hoje
se começa a concretizar”.
João Paulo Vieira sublinha que

o futuro lar complementa as valências sociais da freguesia e
destaca, ainda, a criação de emprego.
Para o presidente da Assembleia de Freguesia, João Nogueira, o lançamento da primeira pedra “é dia de gratidão” pela
concretização de um sonho de
muitos anos em Gualtar.

O 15.º aniversário do Centro
Social do Vale do Homem
(CSVH) ficou ontem marcado
pelo lançamento da primeira
pedra de uma nova resposta
social- o felizMENTElar - que
assinala a expansão desta instituição particular de solidariedade social para o concelho de
Braga.
O objectivo é abrir esta nova
valência na primavera de
2022, apontou o presidente da
direcção do CSVH, Jorge Pereira, que descreveu que o
processo se iniciou há cerca de
três anos e meio.
Jorge Pereira deu conta do
trabalho que o CSVH já faz no
concelho de Braga, onde já integra o Conselho Local de Acção Social.
Do futuro lar, que representa
um investimento na ordem dos
três milhões de euros, antecipa
que poderá ser “a melhor resposta no cuidado aos idosos
no concelho de Braga”.

+ mais
O “felizMentelar” é um
investimento de três
milhões de euros que tem
conclusão prevista para o
primeiro semestre de
2022;
O equipamento social terá
capacidade para 50
utentes;
O novo lar vai criar 60
postos de trabalho, 40 sem
termo e 20 em regime de
prestação de serviços;
Centro Social do Vale do
Homem passará a ter
valências em três
concelhos: Amares, Vila
Verde e Braga.

ROSA SANTOS

Presidente da Câmara de Braga apadrinhou uma das duas viaturas benzidas ontem
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Braga com nove mortos
COVID-19
e 1099 novos casos
496,552
na última semana
PORTUGAL

MORTES

8,080 (+155)

RECUPERADOS

Casos Confirmados

CONCELHO regista já 162 mortes associadas à Covid-19, das quais nove
ocorridas na última semana. Número de casos activos subiu para 1709.
COVID-19

| Marlene Cerqueira |

Foram nove os bracarenses que
na última semana perderam a vida estando infectados pelo SarsCoV-2. Ontem, ao final do dia, o
concelho de Braga contabilizava
já 162 óbitos, mais nove do que
no mesmo dia da semana passada.
De realçar que do total de mortos, 88 registaram-se desde o início de Novembro, depois de o
concelho ter estado vários meses
com 74 vítimas mortais associadas à Covid-19.
Os dados reportados ontem pela autoridade de saúde pública

ao Município de Braga, mostram ainda que o concelho tem
1709 casos activos de Covid-19.
São mais 361 do que na terçafeira da semana passada.

lll
O concelho de Braga
registava, ao final do dia de
ontem, um total acumulado
de 12.364 casos
de Covid-19. Destes, 10.493
já estão recuperados,
1709 estão activos
e há a lamentar 162 mortes.

Desde o início da pandemia,
Braga já confirmou 12.364 casos de Covid-19. Destes, 1099
foram registados ao longo da última semana.
O número de recuperados também continua a aumentar, mas
em ritmo mais lento do que os
novos casos, o que contribui para o aumento de casos activos.
Ontem, o concelho tinha um
total de 10.493 curados, mais
729 do que no mesmo dia da semana passada.
Em vigilância activa por terem
tido contacto de risco com alguém infectado estavam ontem
1502 pessoas. São mais 415 do
que na semana passada.

378,084 (+6,028)

CASOS ACTIVOS

110,388 (+1,076)

+ 7,259 NOVOS CASOS

Portugal
Novo confinamento
semelhante
ao da Primavera

238581
NORTE

Os portugueses poderão ter de
voltar a ficar em casa, alguns
sem poder sair em qualquer circunstância, até quase ao fim de
Fevereiro, caso o Governo decrete medidas semelhantes às tomadas na Primavera de 2020. As
medidas excepcionais decretadas pelo Governo no ano passado que entraram em vigor a 22
de Março prolongando-se até 2
de Maio. Novo confinamento geral deve ser decretado a partir
das zero horas de amanhã.

63048
CENTRO

163754
LISBOA
E VALE DO
TEJO

15730
ALENTEJO

10571
ALGARVE

pela segunda semana consecutiva

Novos casos aumentam na UMinho
UMINHO

| Marlene Cerqueira |

Depois de em Dezembro ter descido progressivamente até perto
do zero, a média de novos casos
diários confirmados de Covid19 em membros da comunidade
da Universidade do Minho inverteu a tendência no início do
ano e continua a subir.
No mais recente ponto de situação, feito às 7 horas de segunda-feira, a média de novos
casos de infecção pelo novo coronavírus, calculada a sete e 14
dias, era de 5,4 e 4,7, respectivamente.
Na anterior actualização divulgada pela UMinho, na sua página oficial, a 5 de Janeiro, era referido que a média de novos
casos diários, calculada a sete e
14 dias, era de 2,9 e 1,8, respectivamente.
Recorde-se que no final de Dezembro, a média de novos casos
diários, calculada a sete e 14

dias, era de 0,0 e 0,9, respectivamente.
O crescimento de casos de Covid-19 na comunidade académica acompanha a tendência do
país. Recorde-se que este início
de 2021 está marcado pelo agravamento da situação epidemiológica do país.
O ponto de situação divulgado
semanalmente pela UMinho é
elaborado a partir dos casos re-

lll
No próximo dia 20, às 17.30
horas, a UMinho realiza a
terceira sessão da COVID-i
onde irá debater o tema
‘Evolução e impacto da
Covid-19 na região Norte:
Incidências, tendências e
cenários da terceira vaga’.
A iniciativa será transmitida
em streaming no canal
YouTube da UMinho.

portados no formulário de notificação e acompanhamento que a
instituição de ensino desenvolveu para prevenir e controlar a
pandemia.
O formulário está disponível
na intranet e no portal académico para que os membros da sua
comunidade académica com teste positivo ao novo coronavírus
possam “dar o alerta”, estando
garantida pela instituição “a total protecção de dados”.
“Um membro da comunidade
académica que esteja infectado
pode dizer onde esteve, que departamentos da universidade frequentou, com quem andou,
quando deu positivo, fornecendo-nos assim informações importantes para acompanharmos a
evolução da situação e tomarmos medidas de mitigação”, explicou o pró-reitor e presidente
da Comissão Covid-19 da UMinho, Paulo Cruz, aquando da
disponibilização do formulário
de notificação.

2212

2656

MADEIRA

AÇORES

91,634,529

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 312,313 NOVOS CASOS

65,522,842

CASOS

1,960,988

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

EUA
23,184,024 386,546 9,107,996 28,826
ÍNDIA
10,493,457 151,522 216,803 8,944
BRASIL
8,146,823 203,735 735,605 8,318
RÚSSIA
3,448,203 62,804 559,969 2,300
REINO UNIDO 3,164,051 83,203 1,673,881 3,363

Mundo
Espanha 25 mil novos casos de contágio
O nível de contágios continua a aumentar em Espanha num dia em que
houve 25.438 novos casos notificados nas últimas 24 horas, elevando para 2.137.220 o total de infectados. As autoridades sanitárias espanholas
também contabilizaram mais 408 mortes atribuídas à Covid-19, passando o total de óbitos para 52.683. O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha continua a aumentar, passando de 436
para 454 casos diagnosticados por 100.000 habitantes.

4 Braga

13 de Janeiro 2021 correiodominho.pt

Biscainhos e D. Diogo de Sousa
com quebras de 60 por cento

A PANDEMIA teve efeitos dramáticos na economia e os museus de Braga não ficaram imunes. Em 2020, tiveram
uma quebra de 60% de utilizadores e aguardam agora os efeitos da nomeação de Braga como Melhor Destino Europeu.
MUSEUS

| Isabel Vilhena |

A pandemia da Covid-19 tem
‘obrigado’ a sociedade a reinventar-se. A crise é transversal a
quase todos os sectores de actividade e os museus não ficaram
imunes a tudo isto.
Isabel Silva, directora do Museu dos Biscainhos e do Museu
de Arqueologia D. Diogo de
Sousa, afirmou ao Correio do
Minho que, em termos globais,
comparativamente com 2019, “o
ano de 2020 foi dramático para
os museus de Braga que registaram uma quebra na ordem dos
60 por cento de visitantes e utilizadores”.
Não obstante, Isabel Silva dá
nota que, apesar dessa acentuada
quebra do número de visitantes,
“continuamos com a oferta permanente, sobretudo, vocacionada para as famílias e pequenos
grupos aos fins-de-semana”, numa tentativa de colmatar a quebra nos planos de actividades
que contemplam exposições e
programas educativos vocacionados para a formação de novos
públicos.
Nestes tempos que apelam à
criatividade das instituições, a
aposta dos museus de Braga nas
plataformas online, sobretudo
para os públicos mais pequenos,
tem tido bons resultados. “Independentemente de todas as contrariedades, o nosso foco foi no
sentido de manter o contacto
com as pessoas, fazendo pequenas visitas, criando um vínculo
que de alguma forma fidelizasse
as pessoas que sempre contaram
com os museus”, disse Isabel
Silva.
A responsável pelos dois mu-

DR

Museu dos Biscainhos tem vindo a apostar nas plataformas digitais para fazer face a esta crise pandémica

lll
“O ano de 2020 foi dramático para os museus de Braga que registaram uma quebra na
ordem dos 60 por cento de visitantes e utilizadores”, disse Isabel Silva, directora do Museu
dos Biscainhos e do Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa, alertando que “os espaços
museológicos vão ter que dar um salto qualitativo em matéria de plataformas digitais”.

DR

O Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa teve uma quebra de 60 por cento de público

seus de Braga defende que “os
espaços museológicos vão ter
que dar um salto qualitativo em
matéria de plataformas digitais”,
mas alerta que “os museus têm

Publicidade

APOIO DOMICILIÁRIO
A nossa missão é contribuir para o bem estar dos nossos clientes
e familias. Temos, ao seu dispôr, uma equipa especializada para
promover qualidade de vida através do rigor e profissionalismo
com que trabalhamos.

Contacto: 915 017 267

um défice muito grande a nível
informático que tem que ser superado para passarmos a um patamar mais operativo”.
Segundo Isabel Silva, os “museus estão confrontados com um
dilema, se por um lado tentam
reinventar-se e aproximar-se dos
públicos mais jovens, por outro
lado, temos uma grande falta de
recursos humanos e materiais
que a pandemia da Covid-19
veio acentuar e tornar mais evidentes estas debilidades”, defen-

dendo que “é preciso que o Estado tenha uma leitura mais global
com esta vertente mais educadora que carece de um maior investimento em equipamentos informáticos para chegarmos a
todos os públicos”.
É com satisfação e alguma expectativa que a directora dos
Museus dos Biscainhos e de Arqueologia D. Diogo de Sousa vê
a nomeação de Braga para Melhor Destino Europeu. “Para nós
museus de Braga é um motivo

de grande satisfação e é sempre
uma forma de atrair novos públicos.
Hoje as pessoas estão mais
despertas para este marketing
turístico que as levam a procurar estes destinos. Para nós é
muito benéfico e um factor
acrescido de públicos”, realçando que “as pessoas quando visitam estes destinos procuram o
património das cidades e os museus são lugares de naturais de
visita”.
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BRAGA volta a estar na lista das cidades
nomeadas para Melhor Destino Europeu 2021.
Um reconhecimento que, segundo o vereador
do Turismo, Altino Bessa, “deve deixar
os bracarenses orgulhosos da sua cidade
e que votem, partilhem, incentivem”.

“Bracarenses devem
ter orgulho na cidade”
DR

TURISMO

| Isabel Vilhena I

Braga volta a estar na lista das
vinte cidades nomeadas para
Melhor Destino Europeu em
2021.
Uma nomeação que “surpreendeu” o vereador do Turismo da
câmara de Braga, Altino Bessa,
tendo em conta que Braga já tinha sido nomeada e eleita segundo Melhor Destino Europeu
em 2019. “Fiquei surpreendido
de Braga voltar a ser nomeada
tão cedo, tendo em conta que já

tinha acontecido em 2019”, disse Altino Bessa, assinalando que
“é o reconhecimento da afirmação de Braga no panorama internacional”.
Para o vereador do Turismo “o
país deve estar orgulhoso de
Braga voltar a ser a única cidade
nacional a ser nomeada para
Melhor Destino Europeu 2021”.
Altino Bessa afirma que este
galardão “é fruto de um trabalho
intenso que temos vindo a fazer
nos últimos anos com várias entidades e que têm colocado o
destino Braga na rota dos me-

lll
“Este galardão é fruto de
um trabalho intenso que
temos vindo a fazer nos
últimos anos com várias
entidades e que têm
colocado o destino Braga na
rota dos melhores destinos”,
afirmou Altino Bessa.
lhores destinos. Temos sido gauleses a defender o seu território
por essa Europa fora”, apontando “o turismo como um puzzle

que se vai construindo, peça a
peça, e Braga tem dado cartas”.
Ora, o destino vencedor e os
nomeados beneficiam de um aumento do número de visitantes e
da visibilidade internacional, o
que ajudará à retoma do sector
turístico na cidade no período
pós-Covid-19.
Para Altino Bessa quando tudo
voltar à tão desejada normalidade, “Braga já tem a capacidade
instalada de receber os turistas,
dispondo de seis mil camas,
mais do que o Douro todo junto”, realçando a importância e a

visibilidade que esta nomeação
traz à cidade.
Sob o mote ‘2000 Anos, Um
Destino’, Braga possui uma
oferta turística que apela a diferentes perfis de viajantes e mercados, aliando história, juventude, natureza, espiritualidade,
gastronomia, cultura e inovação.
No final, Altino Bessa deixa um
apelo ao voto de todos os bracarenses “que se devem sentir orgulhosos da sua cidade, votar no
Melhor Destino Europeu, partilhar e incentivar familiares e
amigos a fazê-lo também”.
Publicidade
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Alunos da ‘Católica’ dão contributos
para um turismo mais sustentável
PROJECTO DE PROMOÇÃO DE TURISMO mais responsável e sustentável em Braga está a ser dinamizado por alunos
da licenciatura em Turismo. Resultados foram ontem apresentados.
ENSINO

| José Paulo Silva |

Escassez de recipientes para depósito de lixo e degradação do
edificado em algumas zonas da
cidade de Braga foram dois dos
problemas identificados por
alunos da Licenciatura em Turismo da Faculdade de Filosofia e
Ciências da Universidade Católica Portuguesa, envolvidos num
projecto académico de promoção do turismo responsável e
sustentável.
As observações dos alunos do
2.º ano daquela licenciatura estão expressas na exposição de
posters ‘Turismo Sustentável e
Responsável em Braga: Respostas sustentáveis ao Covid-19’,
ontem inaugurada no átrio da
Faculdade, com a presença do
vereador do Urbanismo da Câmara Municipal de Braga, Miguel Bandeira.
Emese Panyik, a professora
coordenadora de um projecto
que decorre pelo segundo ano no
âmbito da disciplina de Mercados e Turismo Internacional, explicou que “os alunos observaram como a recolha de lixo e

DR

Miguel Bandeira e professora Emesse Panyik com alunos de Turismo na abertura da exposição sobre turismo sustentável e responsável

outros pormenores de sustentabilidade ambiental” impactam o
centro histórico da cidade de
Braga e outros pontos de atracção turística, como os santuários
do Bom Jesus do Monte e do Sameiro.
“No centro histórico as coisas
estão bem tratadas, mas nas zo-

nas periféricas há problemas ao
nível da recolha do lixo e da reabilitação urbana”, observou a
docente. No âmbito da disciplina Mercados e Turismo Internacional da Licenciatura de Turismo, três dezenas de alunos encontraram métodos científicos
para, numa primeira fase, identi-

ficarem im pactos do ‘overturism’na cidade de Braga
“A observação e inquéritos
com 600 respostas relativamente
a diferentes aspectos da sustentabilidade social e ambiental do
turismo na cidade de Braga”
permitiram “apurar alguns sinais
de insatisfação de residentes em

alturas de grandes concentrações
de visitantes como a Páscoa e o
Verão”, referiu Emese Panyik,
ao mesmo tempo que revelaram
“grande satisfação pelos impactos económicos positivos do turismo”.
A segunda fase do projecto, relevada na exposição ontem inaugurada, decorreu numa conjuntura completamente diversa, de
‘underturism’, isto é, de quebra
muito acentuada do movimento
turístico na cidade de Braga, em
consequência da pandemia Covid-19. Com vista à promoção
de um turismo mais responsável
e sustentável, os alunos de Turismo do Centro Regional de Braga
da Universidade Católica destacaram, no perímetro dos santuários do Bom Jesus e do Sameiro,
atractivos importantes como a
paisagem, o ar puro e até um elevador histórico movido a contrapeso de água.
Para a zona do novo Estádio
Municipal sugerem “maior distribuição e maior proximidade
dos caixotes de lixo”, a par de
parques verdes e de um maior
cumprimento das normas de segurança.

Publicidade

Escolas de Formação

BOM JESUS
ÚLTIMAS INSCRIÇÕES
PARA:

Programa dos Sacro Montes apresentado
como inédito na gestão do território
PATRIMÓNIO

| José Paulo Silva |

• 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

Vereador Miguel Bandeira

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

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

O Programa Intermunicipal de
Salvaguarda da Paisagem dos
Sacro Montes, projecto pioneiro
desenvolvido pelas câmaras municipais de Braga e Guimarães,
foi ontem apresentado pelo vereador Miguel Bandeira aos alunos do 2.º ano da Licenciatura
em Turismo da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais.
À margem desta ‘aula’, Miguel
Bandeira adiantou que, depois

da aprovação o secretário de Estado do Planeamento e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, o
programa que abarca um território de 2 500 hectares, pontuado
pelos santuários do Bom Jesus
do Monte e do Sameiro, capelas
de Santa Maria Madalena e de
Santa Marta do Leão e povoados
castrejos pré-históricos de Santa
Maria das Cortiças, Briteiros e
Sabroso, entrará agora na definição do caderno de encargos para
posterior financiamento.

O programa dos Sacro Montes
foi já aprovado pela Assembleia
Municipal de Braga, aguardando-se para breve a ratificação
por porte da Assembleia vimaranense.
“Trata-se de um projecto pioneiro em Portugal, instrumento
que não foi ainda aplicado no
nosso país na gestão do território. que tem a particularidade de
ser executado por dois municípios de duas comunidades intermunicipais”, sinalizou o vereador.
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§S. Vicente

Hospital de Braga avaliado
com ‘Muito Bom’ pelos utentes

Solidariedade
Família desalojada
por incêndio
já tem apartamento

UTENTES DO HOSPITAL DE BRAGA revelam um índice médio de satisfação de 81,5 pontos,
numa escala de zero a 100, o que equivale a ‘Muito Bom’. Avaliação reporta-se a 2020.
SAÚDE

| Marlene Cerqueira |

O Hospital de Braga revelou ontem que manteve uma classificação de ‘Muito Bom’ de acordo
com os resultados do relatório
final do Sistema de Avaliação da
Qualidade Apercebida e da Satisfação dos Utentes do Hospital
de Braga referente a 2020.
Em comunicado, o hospital refere que os resultados do relatório revelam um índice médio da
satisfação dos utentes de 81,5
pontos, numa escala de 0 a 100, o que corresponde a uma classificação de ‘Muito bom’.
O estudo, levado a cabo pela
empresa ‘Qmetrics’, teve uma
amostra de 817 utentes que atra-

vés de entrevistas telefónicas,
realizadas entre Outubro e Novembro, avaliaram a sua experiência nas cinco principais linhas de actividade deste hospital: Cirurgia de Ambulatório, Consulta Externa, Hospital
de Dia, Internamento e Urgência.
Cirurgia de Ambulatório foi a
linha de actividade melhor pontuada, obtendo 88,7 pontos. Do
lado oposto, a Urgência regista a
avaliação menos boa, com uma
pontuação de 76,8 pontos.
O Hospital de Dia foi avaliado
com 85,5 pontos, o Internamento com 85,4 pontos, e a Consulta
Externa obteve a classificação
de 82,4,5 pontos.
Ainda de acordo com a infor-

mação difundida pelo Hospital,
no ‘top 5’ dos indicadores avaliados “encontra-se a competência e profissionalismo dos médicos e enfermeiros, limpeza e
higiene do gabinete de consulta/
instalações /local de cirurgia,

lll
“Estes bons resultados num
ano particularmente atípico
é o reflexo da dedicação e
empenho de todos os
profissionais, apenas com
eles esta realidade é
possível.”

João Porfírio de Oliveira,
Presidente do Conselho de
Administração do Hospital de Braga

qualidade global do desempenho
do pessoal de enfermagem e a
probabilidade de voltar a escolher o Hospital em caso de necessidade”.
Citado no comunicado, o presidente do Conselho de Administração do Hospital de Braga refere que “ estes bons resultados
num ano particularmente atípico
é o reflexo da dedicação e empenho de todos os profissionais,
apenas com eles esta realidade é
possível.
João Porfírio de Oliveira reforça, ainda, “que o objectivo é
manter-se os níveis de qualidade
dos serviços prestados que fazem desta instituição uma referência nacional na prestação de
cuidados.”

A Plataforma Amigos da Freguesia de São Vicente de Braga
anunciou ontem que já foi arranjado alojamento para a família que ficou desalojada na
sequência de um incêndio no
apartamento onde residiam, na
Rua Fonte do Mundo, na cidade
de Braga.
Através das redes sociais, a Plataforma anunciou que “com a
ajuda de um proprietário vicentino e do empresário Ricardo
Costa, do Grupo Bernardo da
Costa, foi possível arranjar um
apartamento pronto a habitar
pela família que tem duas crianças menores a cargo”.
Recorde-se que a Plataforma tinha apelado à doação de bens,
como roupa e mobiliário, e de
um alojamento temporário para
esta família que perdeu tudo
num incêndio, na madrugada
desta segunda-feira.

Publicidade

É o meu
presidente.

Também é meu.

O presidente é de todos. E une todos.
No dia 24 de janeiro, vote. Votar é seguro.
Saiba onde vota:
Em recenseamento.mai.gov.pt
Envie um SMS gratuito para 3838, com a mensagem RE (espaço)
número de Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade (espaço)
data de nascimento (aaaammdd)
Na sua junta de freguesia
6HWLYHUGHƓFL¬QFLDYLVXDOSRGHSHGLUXPDPDWUL]HP%UDLOOH

#VOTARESEGURO

É nosso.
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Esposende

Minho

Centro de Rastreio
pode realizar
250 testes por dia

LOCALIZADO no recinto da feira, sistema de drive-thru estará
aberto das 9 às 18 horas, ininterruptamente. Centro surge na
altura em que concelho está no patamar de risco mais elevado.
ESPOSENDE

| Paula Maia |

ROSA SANTOS

Autarca de Esposende e responsável da Unilabs dizem que centro vai agilizar o processo de rastreio no concelho
Publicidade

No patamar dos concelhos com risco mais
elevado de contágio face ao número de
casos de infecção por Covid, Esposende
tem aberto desde a manhã de ontem um
Centro de Rastreios Drive-Thru, localizado no recinto da feira.
A estrutura, que resulta de uma parceria
entre o município, a Clínica Senhora-a-Branca e a Unilabs, funcionará entre as 9
e as 18 horas ininterruptamente, e tem capacidade para a realização de 250 testes
PCR diários. “Só poderá enventualmente
fechar de 15 em 15 dias quando se realizar
a feira mas, com o confinamento previsto,
o mais certo é não haver feira”, avançou o
presidente da câmara de Esposende na
abertura deste centro de rastreio.
O sistema de marcação é o normal para
estas estruturadas espalhadas por todo o
país: através do site da Unilabs ou também pelo telefone.
Os testes podem ser prescritos pelo SNS
- como a linha de Saúde24 - abrindo-se
ainda a possibilidade da realização de testes a título particular ou no âmbito de seguros de saúde.
Benjamim Pereira justifica porque só
agora foi instalado um centro de rastreio
no concelho. “Esposende situa-se actualmente entre os concelhos de risco mais
elevado, mas já foi ao contrário. Houve
um momento em que tínhamos grandes
surtos em Guimarães, Vizela, Trofa e
mesmo em Braga e nós tínhamos poucos
casos. Entretanto, as coisas mudaram”, referiu o autarca local, dando conta que os
últimos números davam conta de 335 casos em apenas uma semana.
Benjamim Pereira diz que a abertura por
altura das festividades natalícias pode justificar este aumento exponencial de casos
que não é exclusivo do concelho. “Apesar
de sentir que havia sempre cuidados, a
verdade é que se promoveu ajuntamentos
de pessoas para as compras normais, o
que é perfeitamente legítimo”, assume o
autarca, sublinhando a dificuldade em encontrar um equilíbrio entre “manter uma
economia viva e controlar a pandemia”.
Quanto ao confinamento anunciado pelo

+ mais
Benjamim Pereira é outro dos
autarcas que defende que as
eleições para a Presidência da
República deveriam ser adiadas,
por, entre outros factores, não estar
garantida a universalidade do voto.
“Nem todas as pessoas vão poder
votar de forma livre. É impraticável
ir a casa de todos os que estão
confinados”, assegura o autarca.
Governo, que deverá entrar em vigor já
esta quinta-feira, Benjamim Pereira diz
que concorda com a medida, mesmo desconhecendo as condições exactas de como irá decorrer. “Só posso concordar.
Com 10 mil casos diários e cerca de uma
centena de mortes por dia, assim como o
número de casos que vão parar aos Cuidados Intensivos, daqui a meia dúzia de dias
iniciamos o processo dramático de ter de
seleccionar quem salvar. Ninguém quer
passar por isso”, diz.
A vacina constitui, segundo o autarca de
Esposende, uma esperança no que ao controlo da pandemia diz respeito. “ A ideia é
manter números baixos e, ao mesmo tempo, acelerar o processo de vacinação”,
conta o autarca, adiantando que o plano
de vacinação em Esposende está “muito
bem”, com todos os utentes dos lares vacinados, assim como os profissionais do
ACES Cávado 3 (Barcelos/Esposende). A
propósito, Benjamim Pereira adianta que
os centros de rastreio que agora procedem
à realização de testes podem servir, mais
tarde, como pontos de vacinação para a
Covid.
José Lima, da Unilabs, referiu que a instalação deste centro só aconteceu agora
porque os laboratórios tiverem de responder a solicitações de “zonas maiores e
com maior número de casos”. O responsável sublinha que nesta fase a coordenação
é mais eficaz, com os resultados dos testes
PCR a serem de uma forma mais célere
que no início da pandemia.
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Barcelos

Autarquia
cancela desfile
de Carnaval
GALA DO DESPORTO também foi adiada sem
data marcada. Estas são algumas das medidas
anunciadas ontem pelo autarca de Barcelos.
BARCELOS

| Patrícia Sousa |

“Infelizmente o confinamento
vai ser quase tão duro como em
Março e Abril do ano passado”,
por isso, a Câmara Municipal de
Barcelos suspendeu já os festejos do Desfile de Carnaval Popular e a Gala do Desporto foi
adiada sem data marcada. “A
evolução preocupante e galopante do número de infectados”
levou o presidente da autarquia,
Miguel Costa Gomes, a anunciar
ontem que “as reuniões do executivo também voltarão a ser em
formato digital e os serviços municipais poderão sofrer alterações no funcionamento”.
Miguel Costa Gomes, que falava ontem aos jornalistas por videoconferência, confirmou que
3600 pessoas estão em condição
de confinamento obrigatório,
sendo que 1315 são casos positivos.
Barcelos, lembrou o presidente, continua na lista dos concelhos de risco extremamente elevado, sendo que desde o início
da pandemia já morreram 78
pessoas por Covid-19.
Entretanto, já foram vacinados
330 profissionais do Agrupamento de Centros de Saúde
(ACES) Cávado III, o que significa que chegou a 99% dos profissionais que estão na linha da
frente no combate à Covid-19.
Também nos lares do concelho,
a vacinação decorre “a bom ritmo”. Miguel Costa Gomes informou que já foram vacinados,
até anteontem, 1036 cidadãos,
sendo que ontem a equipa esteve
a vacinar os idosos do Centro de
Solidariedade Social de S. Veríssimo. “Este ritmo de vacinação
vai continuar de acordo com o
que é definido ao nível da autoridade de saúde”, assegurou o
presidente.

Sobre as feiras, o presidente da
câmara acredita que “eventualmente” não serão suspensas. “As
feiras estão sob a alçada do município e em rigor não sabemos
ainda o que vai acontecer. Vamos aguardar a decisão do Governo e se os municípios continuarem com essa responsabilidade, vamos continuar com a
feira com o rigor que temos vindo a ter”, esclareceu o autarca,
admitindo, no entanto, que espaços fechados, como por exemplo
o Teatro Gil Vicente, poderão vir
a ser fechados.
Uma das dificuldades actuais
prende-se com o controle das cadeias de transmissão. Miguel
Costa Gomes vai discutir o assunto com o secretário de Estado
já que “há reclamações” por
causa do atraso de cerca de 500
inquéritos por parte da Administração Regional de Saúde (ARS)
Norte. “Há um atraso nos inquéritos, mas da responsabilidade
integral da ARS Norte, o ACES
Cávado III tem feito um trabalho
excelente e não tem responsabilidade directa”, esclareceu.
O presidente da autarquia aproveitou ainda para deixar um apelo aos barcelenses para cumprirem as regras da Direcção Geral
de Saúde.

lll
“É expectável e tudo indica
que voltaremos a um estado
muito semelhante
ao vivido em Março e Abril
de 2020. É previsível que
o confinamento seja quase
tão duro como o foi nessa
altura e a autarquia
vai tomar as medidas
devidas.”

Miguel Costa Gomes
Presidente CM Barcelos

DR

Desfile de Carnaval Popular de Barcelos foi cancelado
Publicidade

LOJA
COMER
RCIAL
COMERCIAL

C
Classe
se
Clas
Energética
gética

NO CENTRO DE BRAGA
BR GA

410€
/mês

Claustro,
Situada na Galeria
aleria Claus
Claustro,
junto ao Hotel
el Ibis
Ref. LPC
LPCA125/126-8
A125/126-8
5/

LOJA Nº8
• Com 75 m2 de área
ár
3 680
253 278 170 • 962 763
odrigues.pt
comercial@onirodrigues.p
comercial@onirodrigues.pt
onirodrigues.pt

Licença: 11725

Minho
2021
Janeiro
113
dede
Setembro
2016 correiodominho.pt
11
Agosto 2020
Desporto13
Braga117

2021
Janeiro2013
dejaneiro
13
12 Minho
???????????
c0rreiodominho.pt
10
correiodominho.pt
1 de
Setembro
2017

Guimarães
Companhia de Sapadores Bombeiros de Viana do Castelo

Ecovia do Ave é projecto importante
para a sustentabilidade ambiental
PROJECTO ainda está em fase de definição do traçado, mas já foi apresentado ontem a vários presidentes de juntas e uniões
de freguesias. Videoconferência apresentou ainda o projecto ambiental Eco-Freguesias XXI.
GUIMARÃES

| Miguel Viana |

“A cidade tem estado divorciada
do rio e por isso vamos abraçar o
rio com a ecovia da cidade e a
ecovia do rio Ave”. A promessa
foi deixada ontem, pelo presidente da Câmara Municipal de
Guimarães, Domingos Bragança, na videoconferência de apresentação do projecto da Ecovia
do Ave.
Assumindo que a Ecovia do
Ave é uma das suas “grandes
paixões”, o autarca vimaranense
mostrou-se confiante na execução do projecto nas margens do
rio Ave. “O caminho da recuperação e da fruição do património
natural é fantástico. Com pragmatismo e responsabilidade conseguimos executar este projecto”, considerou Domingos Bragança.
O projecto da ecovia está a ser
elaborado pelo Laboratório da
Paisagem, em colaboração com
a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
A ecovia vai ligar a União de
Freguesias de Arosa e Castelões
a Serzedelo, num total de 29 quilómetros, passando por União de
Freguesias de Souto Santa Maria, Souto S. Salvador e Gondomar; Briteiros, Santo Estevão e
Donim; Barco; Prazins Santa

DR

Ecovia do Ave vai passar pela zona ribeirinha da freguesia de Ponte

Eufémia; Caldelas; Ponte; União
de Freguesias de Sande Vila Nova e Sande S. Clemente; Brito;
Silvares; Selho S. Jorge; Ronfe e
Gondar.
O projecto da ecovia vai permitir valorizar o património natural, cultural e histórico e aumentar o conhecimento sobre a
biodiversidade de região. A criação de pontos de interesse ao
longo do percurso para promover a contemplação da fauna e
da flora é outra das intenções do

projecto.
Vários presidentes de Junta e
uniões de freguesias mostraram-se agradados com as propostas
de trajectos apresentadas para
cada freguesia pela arquitecta
Sara Terroso.
A ecovia do Ave ainda está na
fase de propostas de traçado, pelo que deverão ocorrer mais reuniões dos técnicos com os autarcas locais.
Ainda no que se refere a ecovias, está já a ser preparado o

traçado da ecovia do Selho.
A apresentação da inventariação dos obstáculos ambientais
do Rio Selho vai ser feita numa
apresentação pública agendada
para o próximo dia 20. O estudo
está a ser feito pelo Laboratório
da Paisagem em colaboração
com a Universidade do Minho.
Na mesma sessão foi também
apresentado o Programa Eco-Freguesias XXI.
Desenvolvido pela ABAE (Associação da Bandeira Azul da

Europa), em colaboração com a
Câmara Municipal de Guimarães, este programa visa distinguir as boas práticas de sustentabilidade ambiental das juntas e
uniões de freguesias.
Em 2020/2021 já aderiram 23
freguesias vimaranenses, mas
em breve deverão ser muitas
mais. “Guimarães tem o espírito
do desenvolvimento sustentável,
pelo que o programa vai merecer, certamente a adesão de mais
freguesias”, apontou Dalila Sepúlveda, da ABAE.
O presidente da Câmara Municipal de Guimarães desejou que
“todas as freguesias se candidatem à bandeira do programa
Eco-Freguesias XXI. Todas as
freguesias do nosso concelho
têm condições para terem a bandeira verde”, assegurou Domingos Bragança.
O encontro serviu, ainda, para
dar a conhecer a realização de
um questionário sobre os hábitos
ambientais dos vimaranenses,
realizado pela Universidade das
Nações Unidas e pelo Laboratório da Paisagem. O inquérito vai
ser feito aos presidentes das juntas e uniões de freguesias durante os meses de Janeiro e Fevereiro deste ano, sendo que os resultados deverão ser conhecidos em fins de Março ou em
Abril.

Até ao próximo dia 26

Famalicenses chamados a discutir o Plano de Reabilitação Urbana
GUIMARÃES
| Redacção |

O Programa Estratégico de Reabilitação Urbana do Centro Urbano de Famalicão está em discussão pública até ao dia 26
deste mês. A contribuição dos
cidadãos vai permitir dotar o
município de instrumentos legais para aceder a fundos estruturais. O presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de Fa-

malicão, Paulo Cunha, considerou que “com este instrumento,
o município de Vila Nova de Famalicão, para além de ficar dotado de uma estratégia de intervenção e de um plano muito
concreto de acções e projectos a
desenvolver no curto e médio
prazo, ficará em condições mais
favoráveis para aceder aos instrumentos de financiamento do
novo ciclo de programação de
fundos estruturais e poderá dis-

ponibilizar aos proprietários e
investidores em presença neste
território um conjunto de incentivos e benefícios fiscais previstos na legislação nacional para
ações de reabilitação urbana”.
A fase de discussão pública
prevê que os cidadãos possam
apresentar, por escrito, reclamações, sugestões ou observações,
dirigidas ao presidente da Câmara Municipal, através do correio
eletrónicocamaramunicipal@fa-

malicao.pt. A participação pode
ainda ser feita por via postal ou
oor entrega pessoal no Balcão
Único de Atendimento, mediante marcação prévia.
O Programa Estratégico de
Reabilitação Urbana para o centro urbano pode ser consultado
na página da internet do município em www.famalicao.pt, ou no
Departamento de Ordenamento
e Gestão Urbanística.
No próximo dia 19 de Janeiro,

às 21 horas, irá realizar-se uma
sessão pública de apresentação e
debate do Programa Estratégico,
na qual poderão participar todos
os interessados. A sessão decorrerá on-line, na plataforma
Zoom. Para participar deverá ser
feita uma marcação prévia via email (reabilitacaourbana@famalicao.pt), com 24 horas de antecedência, para posterior receção
de endereço de ligação à sessão
pública.
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§Vizela

Plataforma entrega pão em casa
ENCOMENDAS podem ser feitas através da plataforma online www.ipao.pt, que estabeleceu
parcerias com várias padarias. Sistema de entrega abrange 32 freguesias do concelho de Famalicão.
GUIMARÃES
| Redacção |

Ipao.pt é a designação da plataforma on line através da qual já é
possível pedir a entrega ao domíclio de pão fresco.
A plataforma foi criada em
Maio do ano passado, em Famalicão, pelo gestor de projectos
web Pedro Marques. Durante
um jantar de amigos em 2019, o
jovem de 35 anos percebeu que
havia uma área de mercado por
explorar, que era a entrega de
pão fresco em casa. Estabeleceu
parceria com uma padaria e em
três meses a plataforma ficou
pronta e chegou a 32 freguesias
do concelho e a localidades como Porto, Matosinhos, Leça da

DR

Pedro Marques é o autor da plataforma www.ipao.pt

Palmeira, Maia, Vila Nova de
Gaia, Valongo, Ermesinde e Vila
do Conde. “A curto prazo, o ob-

jetivo passa por aumentar a cobertura nos concelhos onde já
estamos, procurando chegar ao

máximo de freguesias possível,
e abrir mais cinco grandes cidades, nomeadamente Lisboa”, indicou Pedro Marques.
Apesar do projecto ter sido
pensado muito antes da pandemia, o confinamento do ano passado deu um impulso inesperado
ao negócio. Através da plataforma www.ipao.pt, o utilizador
pode escolher o tipo de produtos, as quantidades e a hora a
que quer receber a encomenda (às 6, às 7, às 8 ou às 9 horas).
A entrega é feita pelas padarias
parceiras do serviço. O projecto
foi o terceiro classificado no
Concurso para Novas Ideias de
Negócio promovido pela Câmara de Famalicão.

Eleições presidenciais
Câmara recolhe votos
antecipadamente
A Câmara Municipal de Vizela vai
abrir as portas, no póximo domingo para os eleitores que requereram o voto antecipado em
mobilidade (desde que efectuem
a respectiva inscrição até amanhã). A autarquia disponibiliza
ainda uma equipa de representantes para recolher os votos de
quem estiver em confinamento,
devido à Covid- 19. As recolhas
serão feiras em casa nos dias 19 e
20 deste mês

Covid-19
Câmara apresentou
plano às freguesias
A Câmara de Vizela deu a conhecer aos presidentes das juntas e
uniões de freguesia o quinto plano de contingência da Covid-19.
O plano conta com a contribuição
de várias instituições.
Publicidade
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Ponte da Barca

Município encerra contas de 2020
com saldo positivo de 7,3 ME

PSD aplaude
aprovação de
reforço financeiro
para sede
de Boivães

APESAR dos apoios extraordinários por causa da pandemia, edil cumpriu os investimentos previstos.
“Gestão criteriosa” vai permitir conceder apoios no combate à pandemia e aos seus efeitos.
PONTE DE LIMA
| Redacção |

O Município de Ponte de Lima
apresenta uma disponibilidade
financeira relativa ao exercício
de 2020 de 7,3 milhões de euros,
mais um milhão relativamente a
2019, facto que o edil local considera “positivo” face à gestão
prevista para 2021.
A autarquia refere que apesar
da “grande atipicidade” de 2020,
foram muitos os investimentos
que arrancaram no concelho, investimento que faziam parte das
actividades previstas, tendo-se
ainda implementado um conjunto de medidas excepcionais cim
vista a combater e minimizar os
efeitos da pandemia. Entre as
medidas implementadas para
mitigar a Covid-19, o Município
de Ponte de Lima destaca o
“apoio extraordinário” às instituições do concelho, com particular destaque para as IPSS,
bem como o apoio aos serviços,
comércio e restauração através
da isenção do pagamento de taxas de ocupação da via pública,
incluindo esplanadas; a isenção
do pagamento de taxas de publicidade e a redução/isenção das
taxas de terrado. A estas medidas
que têm implicações ao nível do
aumento da despesa e redução
da receita, acrescem ainda, segundo o edil local, as relativas
aos benefícios fiscais às famílias
e empresas que a autarquia manteve em 2020, abdicando com

DR

Município sublinha que disponibilidade orçamental irá permitir conceder apoios às famílias, instituições e empresas

esta opção “de outra importante
fonte de receita”, no contexto do
Orçamento Municipal.
“Mesmo perante este cenário, a
gestão criteriosa promovida pela
autarquia permitiu criar uma disponibilidade orçamental que irá
permitir conceder os apoios extraordinários, no combate à pandemia Covid-19 e aos seus efeitos na sociedade e na economia,

nomeadamente às famílias instituições e empresas”, refere o
edil de Ponte de Lima, acrescentando que do Plano de Recuperação Económica de Portugal
2020-2030, poderão surgir novas e importantes oportunidades
de financiamento para tipologias
de projectos que até agora não
eram considerados elegíveis,
“mas devido ao seu grau de ma-

lll
Entre as medidas implementadas para mitigar a Covid-19, o
Município de Ponte de Lima destaca o “apoio extraordinário”
às instituições do concelho, em particular às IPSS.

turidade e importância para a estratégia de desenvolvimento local o poderão vir a ser”.
A disponibilidade financeira do
Município irá, também permitir,
de acordo com a nota da autarquia do Alto Minho, alcançar
“esses importantes níveis de maturidade em relação a alguns investimentos para que possamos,
dessa forma, assegurar um maior
número de candidaturas e respectivos financiamentos no contexto do Overbooking do Portugal 2020 e do Plano de Recuperação Económica de Portugal
2020-2030”.

O PSD de Ponte da Barca manifestou publicamente o seu
regozijo pela aprovação da
proposta do executivo municipal de reforço financeiro à
Junta de Freguesia de Boivães
para a conclusão da sua sede
de junta.
O partido refere que além do
apoio de 20 583,20 euros concedido em Setembro pela câmara à junta, houve necessidade de um reforço financeiro
após comunicação da Direcção-Geral das Autarquias Locais de que não iria conceder
qualquer apoio nacional, uma
vez que, em 1984, a junta de
freguesia de então utilizou
uma parte da verba correspondente ao apoio do governo para a construção de sedes.
Na ausência de qualquer
apoio por parte da administração central, a autarquia barquense garantiu o valor que
corresponderia ao apoio nacional, tendo proposto na última Assembleia Municipal um
protocolo, com a Junta de Freguesia de Boivães, no valor de
39. 904 euros para garantir a
conclusão da obra já iniciada.
O PSD local refere que “para
surpresa de todos”, o PS de
Ponte da Barca trocou o seu
sentido de voto inicial, não
votando favoravelmente à proposta, tendo apenas apresentando críticas ao processo de
apoio “quando na verdade, no
passado, nunca deram nem um
passo nem um euro para a
construção da sede de Junta de
Boivães”.

Distinção

‘Município Amigo do Desporto’
ARCOS DE VALDEVEZ
| Redacção |

Arcos de Valdevez foi distinguido como ‘Município Amigo do
Desporto 2019-2020’.
De âmbito nacional, o programa ‘Município Amigo do Desporto’ tem como missão monitorizar, reconhecer e divulgar as

boas práticas de intervenção, no
âmbito municipal, do desenvolvimento de práticas que potenciem a actividade física regular e
o desenvolvimento desportivo.
De acordo com o município arcuense, esta distinção expressa
todo o trabalho realizado na área
do desporto, ao longo de um
ano, nomeadamente na dinami-

zação de actividades de desporto
e lazer, apoio à actividade do
movimento associativo arcuense, no apoio a atletas e técnicos,
e na melhoria das instalações e
equipamentos municipais, estando neste momento a trabalhar na
terceira fase da Zona Desportiva, expandindo mais 2,5 mil m2
à área existente.

DR

Distinção expressa trabalho realizado na área do desporto

correiodominho.pt
13 de Janeiro 2021
10 Eleições

13
11 de Janeiro 2021 correiodominho.pt

Eleições
Marcelo Rebelo de Sousa

Presidente com novo teste negativo

Marcelo Rebelo de Sousa teve ontem um segundo teste negativo de diagnóstico do novo coronavírus, depois de na segunda-feira ter testado positivo. Uma nota da Presidência da República refere que "o teste feito esta
manhã pelo Instituto Ricardo Jorge voltou a dar resultado negativo" e
que o chefe de Estado “aguarda agora as orientações das autoridades de
saúde”. Na segunda-feira à noite, a Presidência da República comunicou
que Marcelo Rebelo de Sousa tinha realizado um teste PRC com resultado
positivo, mas estava assintomático, em isolamento no Palácio de Belém,
em Lisboa. Já em isolamento o chefe de Estado realizou novo teste PCR,
cujo resultado negativo foi conhecido ontem de manhã e, na sequência
destes resultados díspares, realizou um ‘teste confirmativo’ também negativo.

Vitorino Silva

Confiança na segunda volta

Vitorino Silva mostra-se convicto de que vai disputar uma segunda volta
das eleições de 24 de Janeiro, porque este ano não foi “abafado” como
considera que aconteceu há cinco anos. “Já sei em quem vou votar na segunda volta, não sei é quem vai ser o meu adversário. Acredito que vou à
segunda volta”, afirmou Vitorino Silva, em entrevista à agência Lusa, o
candidato a Belém que apenas vai utilizar um 'cartaz' durante a campanha, o tal que “calça [tamanho] 43 e mede 1,78 metros”. O fundador do
RIR (Reagir, Incluir e Reciclar) recandidata-se à Presidência da República
depois de em 2016 ter arrecadado 152 094 votos, 3,28% do total de eleitores que foram às urnas.

João Ferreira

Candidato comunista cancela acções

João Ferreira cancelou as acções de campanha previstas para ontem, um
encontro com a deputada socialista Isabel Moreira e uma iniciativa com a
população em Almada, por causa da infecção do Presidente da República.
João Ferreira tinha dito, ao final da noite de segunda-feira, que estava
“tranquilo” relativamente ao facto de Marcelo Rebelo de Sousa estar infectado com o SARS-CoV-2, acrescentando que vai aguardar por indicações das autoridades sanitárias. “Estou tranquilo e farei aquilo que me recomendarem as autoridades de saúde. Neste momento estou
absolutamente tranquilo”, disse o candidato aos jornalistas à margem de
uma acção de campanha, na noite de segunda-feira, em Lisboa.

Marisa Matias

Retomar depois de teste negativo

Marisa Matias, testou negativo ao novo coronavírus e retoma hoje a campanha presencia epois de a linha SNS24 não a ter considerado um contacto de risco com o Presidente da República. “Na sequência da notícia de
um teste positivo a Marcelo Rebelo de Sousa, além de lhe desejar as melhoras, contactei a linha SNS24, como qualquer pessoa faria, e tive indicações de poder continuar com a minha vida normal, obviamente cumprindo todas as normas sanitárias”, refere Marisa Matias. Apesar disso a
recandidata presidencial optou por cancelar as actividades presenciais de
ontem, preferindo “aguardar o resultado desse teste, que se veio confirmar negativo”.

André Ventura

Líder do Chega volta à estrada

O candidato presidencial do Chega teve ontem um resultado negativo para o novo coronavírus e vai retomar o programa da campanha eleitoral já
na quarta-feira, participando também na sessão plenária da Assembleia
da República. “Deu negativo e as autoridades de saúde não consideram
necessário qualquer situação adicional. Retomarei amanhã [quarta-feira]
a campanha e estarei no debate sobre o estado de emergência, pela manhã, no parlamento”, disse André Ventura à agência Lusa. O líder do recém-formado partido da extrema-direita parlamentar tinha ficado na segunda-feira em isolamento profilático.

Emigrantes podem votar
nos dias 23 e 24 de Janeiro
VOTAÇÃO dos cidadãos residentes no estrangeiro decorre presencialmente
nos consulados e embaixadas durante dois dias.
POLÍTICA

| Redacção |

Os emigrantes portugueses vão
votar em 23 e 24 de Janeiro na
eleição do Presidente da República em 171 mesas instaladas
em 150 serviços consulares de
mais de 70 países, segundo informação oficial.
“Esta eleição no estrangeiro terá 171 mesas de voto em 150
serviços consulares, número que
representa um aumento de 30%
relativamente ao número de mesas de voto constituídas em
2016”, que foi de 121, segundo
informação divulgada ontem pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.
O total de inscritos nos cadernos eleitorais em território nacional é de 9 314 947 e no estrangeiro é de 1 550 063, segundo uma informação do Ministério da Administração Interna
(MAI). Relativamente às presidenciais de 2016, regista-se um
aumento de 1 208 536 de eleitores. O aumento do número de
eleitores recenseados deve-se,
em grande medida, ao recenseamento eleitoral automático dos
emigrantes com cartão de cidadão válido, que decorre de uma
mudança à lei, feita em 2018.
Decorre até quinta-feira, 14 de

DR

Há mais de 1,5 milhões de emigrantes inscritos nos cadernos eleitorais

Janeiro, a votação para os eleitores inscritos em Portugal e que
se encontrem deslocados no estrangeiro.
Poderão votar antecipadamente os eleitores portugueses inscritos nos cadernos eleitorais em
território nacional e que se encontrem deslocados no estrangeiro em exercício de funções,
em representação oficial de seleção nacional, enquanto estudante, investigador, docente e bolseiro de investigação, doentes
em tratamento ou pessoas que
vivam ou acompanhem qualquer
um destes eleitores.
Para votar, entre 12 e 14 de Ja-

neiro, os eleitores devem apresentar-se nas representações diplomáticas, consulados ou nas
delegações externas das instituições públicas portuguesas definidas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Os eleitores devem apresentar
um documento de identificação,
que pode ser o cartão de cidadão, bilhete de identidade ou outro documento, como carta de
condução ou o passaporte.
Os votos recolhidos no estrangeiro serão posteriormente enviados para a junta de freguesia
onde o eleitor se encontra inscrito.

Ana Gomes

Tiago Mayan

Ana Gomes afirmou ontem que o Presidente da República e Parlamento devem ponderar adiamento das eleições
presidenciais devido à evolução da pandemia de Covid-19, dizendo não desejar esse cenário, mas assegurando
que não se oporá.
A candidato defendeu que o Presidente da República
“deverá naturalmente tirar consequências das previsões
hoje feitas pelos especialistas” na reunião do Infarmed,
na qual participou por videoconferência.
“Face aos dados hoje revelados imagino que também a
Assembleia da República deva ponderar uma iniciativa
no sentido do eventual adiamento das eleições presidenciais para data que permita a participação democrática e
segura dos cidadãos e uma maior afluência às urnas sem
riscos de saúde”, refere.

Tiago Mayan defendeu ontem que é “absolutamente necessário” que o Governo assuma a “responsabilidade das
suas decisões” e defina formas de compensação “directa,
imediata e sem burocracias” para pessoas e actividades
que ficarem confinadas.
“Chegamos a um ponto de descontrolo total nesta pandemia e há aqui, desde logo então, uma responsabilidade
a assacar ao Governo nessa matéria. Mas, hoje não é dia
para assacarmos responsabilidades, hoje é dia para percebermos o que poderá ser feito”, afirmou o candidato
presidencial apoiado pela Iniciativa Liberal, após a reunião no Infarmed sobre a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal, à qual assistiu por videoconferência.

Ponderar o adiamento

Compensação para sectores
obrigados ao confinamento
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Desporto

SC BRAGA CONQUISTA PELA PRIMEIRA VEZ
TROFÉU DA TAÇA DE PORTUGAL FEMININA

À TERCEIRA FINAL FOI DE VEZ! A equipa feminina do SC Braga venceu ontem o Benfica, por 3-1, e conquistou finalmente a Taça
de Portugal, a primeira do historial do clube. Guerreiras do Minho ergueram o troféu após uma exibição perfeita em Aveiro.
FUTEBOL FEMININO

ESTÁDIO MUNICIPAL DE AVEIRO

| Miguel Machado |

Está feito o ‘triplete’ no futebol
feminino do SC Braga. Depois
da conquista da Supertaça na
época 2017/18 e do título de
campeãs nacionais em 2018/19
as Guerreiras do Minho juntaram aos troféus a almejada Taça
de Portugal da época 2019/20,
conquistada ontem no Estádio
Municipal de Aveiro.
Num jogo perfeito da equipa liderada pelo treinador Miguel
Santos, o SC Braga conquistou
pela primeira vez a Prova Rainha, correspondente à época anterior, ao bater na final o Benfica
por 3-1. Uma semana depois do
desaire na final da Taça da Liga,
no mesmo local e com as mesmas adversárias desta vez a festa
foi das bracarenses graças a uma
grande exibição, do primeiro ao
último minuto, selando a vitória
com golos apontados pela avançada Hannah Keane, logo aos oito minutos de jogo, e um bis na
segunda parte de Jermaine, aos
64 e 77 minutos.
Com vontade de fazer história,
a equipa de Miguel Santos entrou forte no jogo, e colocou-se
em vantagem logo aos sete minutos, num remate da norteamericana Hannah Keane.
Num jogo bem disputado, com
a equipa encarnada a tentar reagir, as Guerreiras responderam

SL BENFICA

SC BRAGA

1

3

Árbitro Sandra Bastos (AF Aveiro)
assistentes: Olga Almeida e Sandrine Santos

Carolina Vilão
Sílvia Rebelo
Matilde Fidalgo
Andreia Faria
Ana Vitória
Carole Costa
Catarina Amado
Cloé Lacasse
Pauleta
Nycole Raysla
Beatriz Cameirão
Filipa Patão

SC BRAGA

Equipa do SC Braga conquistou, pela primeira vez, a Taça de Portugal Feminina

lll
Equipa feminina do SC Braga fez história à terceira vez
que chegou à final da Taça
de Portugal. Guerreiras tinham sido finalistas
vencidas das edições de
2016/17 e 2017/18.
sempre à altura com futebol organizado e estiveram por duas
vezes perto do segundo golo, por

Dolores Silva, aos 33 minutos, e
depois por Rayanne, aos 45+4.
Na segunda parte, foi a equipa
do Benfica a entrar mais determinada e chegou à igualdade aos
50 minutos, num cabeceaemento
de Nycole. Apesar do golpe sofrido, as Guerreiras não se deixaram abater e começaram a
criar sucessivas ocasiões para
marcar, por Dolores Silva aos 59
minutos, Delgadillo aos 60, até
que aos 64 minutos Jermaine fez
mesmo o 2-1 com grande remate

de fora da área.
A partir daqui o jogo ganhou
outra animação, com a formação
encarnada a tentar chegar novamente ao empate, mas foi a equipa do SC Braga a mostrar mais
eficácia aos 77 minutos, com
Jermaine a bisar no jogo, de cabeça, após centro da direita de
Hannah Keane.
A vencer por 3-1, as Guerreiras
mostraram depois grande classe
em campo e conquistaram o troféu com toda a justiça.

Intervalo
0-1

Marie Hourihan
Andreia Norton
Regina Pereira
Nágela Oliveira
Dolores Silva
Hannah Keane
Ágata Filipa
Diana Gomes
Myra Delgadillo
Jermaine
Rayanne
Miguel Santos

Substituições Catarina Amado por Ana Seiça
(43), Andreia Faria por Francisca Nazareth (61),
Matilde Fidalgo por Joline Amani (68), Rayanne
Machado por Sofia Silva (68 m), Regina Pereira por
Laura Luis (81 m) e Hannah Keane por Ana Teles
(90 m).
Disciplina cartão amarelo a Rayanne (38 m ).
Golos Hannah Keane (8 m), Nycole Raysla (50 m),
Jermaine (64 m e 77 m).

+ destaque
A avançada Jermaine foi
a grande figura da equipa
do SC Braga nesta final
da Taça de Portugal ao
apontar dois golos decisivos na segunda parte,
depois de Keane ter
inaugurado o marcador.

Publicidade

CONSTRUÇÃO • MANUTENÇÃO • RESTAUROS
• PRODUTOS QUÍMICOS • SPAS
• SAUNAS • ROBÔS • LEDS

Trabalho MABI Piscinas em Famalicão

Rua Artur Garibaldi - 4715-162 Nogueira - BRAGA
tlf. 253 251 259 • tlm. 936 677 602
mabipiscinas@gmail.com

Trabalho MABI Piscinas em Celeirós
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“Jogadoras de carácter
e personalidade”
MIGUEL SANTOS afirmou-se muito satisfeito pela conquista de um troféu
que era muito desejado, mas principalmente pela lição de crença e resiliência que a equipa deu, depois da derrota na final da Taça da Liga.
SC BRAGA

| Miguel Machado |

Um treinador que já está habituado a conquistar troféus, mas
que mesmo assim procurava incessantemente a conquista de
uma Taça de Portugal. Ela já aí
está, a caminho do palmarés do
SC Braga, e Miguel Santos, no
final da partida, analisou o jogo
considerando que a resiliência e
crença da sua equipa foi o factor
primordial para esta conquista.
“Acima de tudo a diferença foi
marcar golos. Marcámos três hoje [ontem] e no primeiro jogo
não conseguimos nenhum. Mas
vi uma atitude e organização da
equipa diferente. Tinha dito às
jogadoras que tínhamos que
marcar primeiro e que a partir
daí o Benfica ia desmontar. Foi o
que aconteceu. O golo sofrido na
segunda parte quebrou um pouco a estratégia, mas continuámos
estáveis emocionalmente, não
fomos abaixo. Continuámos
com as saídas rápidas e tivemos
sucesso. Gerimos bem o tempo e
o espaço e, com a vantagem, à
medida que o tempo foi passando foi correndo a nosso favor”,
referiu o técnico, lembrando que
o SC Braga, nesta conquista, jogou sempre fora de casa, facto
que acredita ser inédito na competição a nível nacional e que
acaba por considerar como sendo parte de uma “lição de vida”.

PAULO NOVAIS/LUSA

Miguel Santos louvou a atitude das suas jogadoras nesta partida

“Isto era o que queríamos e demos aqui uma lição de vida. Por
vezes temos momentos menos
bons, como na semana passada,
mas não baixámos os braços.
Fomos humildes, mais simples,
pragmáticos e defensivamente
fomos mais agressivos. Fomos
uma equipa mais guerreira e
mais objectiva e vencemos”, referindo, dedicando ainda o título
ao presidente António Salvador
e a todos os sócios e adeptos bracarenses.

lll
“Um momento fantástico.
Trabalhámos muito para
conquistar esta taça. É a
sensação de dever cumprido. Temos agora a segunda
fase de luta pelo título. Vamos trabalhar jogo após jogo e esperamos ainda ter
mais conquistas nesta época.”

lll
“É com grande orgulho que
felicito a equipa feminina do
SC Braga pela conquista da
Taça de Portugal. Este título
era um dos mais desejados
desde a criação desta modalidade. Só uma equipa com
muita personalidade, talento e uma determinação acima da média conseguiria
conquistar esta competição.
Parabéns às jogadoras, ao
treinador, equipa técnica e a
todo o staff por ter elevado,
uma vez mais, o nome do SC
Braga no futebol feminino
nacional. Em particular, deixo uma palavra especial ao
líder desta equipa, Miguel
Santos. Desde a sua chegada, o SC Braga conquistou
uma Supertaça, um Campeonato Nacional e, agora,
uma Taça de Portugal. Feitos
impressionantes e dignos de
registo.”
“Aos nossos adeptos, deixo
uma garantia: continuaremos a apostar forte no futebol feminino e vamos
continuar a lutar por mais
conquistas! A partir de hoje,
podemos orgulhosamente
dizer que o nosso Clube já
venceu a Prova Rainha no
masculino e no feminino.
Tenho a firme convicção de
que todos os bracarenses
têm a máxima admiração e
respeito por este grupo de
campeãs. A todas elas, os
meus sentidos parabéns!”

António Salvador

Andreia Norton SC Braga

Taça desta época 2020/21

Guerreiras jogam
com Vilaverdense
na 3.ª eliminatória
A equipa feminina do SC Braga vai defrontar as vizinhas do
Vilaverdense FC na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal
Feminina desta temporada
desportiva 2020/2021.
O sorteio, realizado ontem
na Cidade do Futebol, ditou
um encontro a ser disputado
no Estádio 1º de Maio, em
Braga, agendado para o próximo dia 30 de Janeiro.

Futebol feminino

Famalicão recebe
Cadima, Gil Vicente
vai à Madeira e
Brito visita Benfica
O sorteio da terceira eliminatória contou ainda com mais
equipas minhotas, com destaque para a equipa vimaranense
do Brito que vai deslocar-se a
Lisboa para jogar com o Benfica. Já o FC Famalicão vai jogar em casa, e Gil Vicente defrontará fora o Marítimo
Resultado completo do sorteio da 3.ª eliminatória:
SC Braga - Vilaverdense FC
Albergaria - Damaiense
Marítimo - Gil Vicente
Lusitânia Lourosa x Meirinhas - Sporting
Benfica - Brito SC
Ilha x Correlhã - Boavista
Ovarense - Eirolense
Rio Ave - Ponte de Vagos
Football Club - Ouriense
Lusitano V. - Amora
FC Famalicão - Cadima
Valadares - Leça do Balio
Feirense - Estoril Praia
Torreense - Grijó
CF Benfica - Fiães SC
A-dos-Francos - Condeixa.
Publicidade

As empresas do Grupo "O Setenta" apoiam o a equipa feminina de S.C. BRAGA!!!

56
ANOS

EMPRESA DE REFERÊNCIA
NA METALÚRGIA E METALOMECÂNICA
• Naves Industriais • Caixilharia de alumínio
• Trabalhos em Inox

27

17

ANOS

®

PAINEL COMPÓSITO DE ALUMÍNIO NORPAC ,
PARA FACHADAS VENTILADAS
• Comercialização de Painel Sandwich • Corte e quinagem de chapa
• Chapa perfilada e madres com marcação CE

ANOS

CHAPA PERFILADA: FACHADAS E COBERTURAS
• Chapa simples para fachadas e coberturas
• Chapa Colaborante PC65® • Ómega colaborante Ω80//250

“O nosso compromisso é a vossa satisfação”

“A persistência é o caminho do êxito” - (Charlie Chaplin)

“Suba patamares de inovação connosco”

E-mail: geral@osetenta.com • Site: www.osetenta.pt

E-mail: geral@perfilnorte.com • Site: www.perfilnorte.com

E-mail: geral@colaborante.pt • Site: www.colaborante.pt
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Carvalhal quer Guerreiros ao “melhor
nível” para bater Torreense na Taça

JOGO ÀS 15.30 HORAS coloca frente a frente o 4.º classificado da I Liga e um líder do Campeonato de Portugal (Série F). Treinador dos Guerreiros assume o favoritismo em passar a eliminatória de hoje rumo aos quartos-de-final da Taça de Portugal.
SC BRAGA

+ elogios

| Miguel Machado |

O treinador do SC Braga assume
favoritismo dos Guerreiros do
Minho para o duelo com o Torreense, dos oitavos-de-final das
Taça de Portugal, mas confessa
que também espera um adversário “incómodo” esta tarde, a partir das 15.30 horas, no Estádio
Municipal. Carlos Carvalhal
mostra, no entanto, respeito pela
equipa do terceiro escalão que
lidera a Série F do Campeonato
de Portugal.
“Esperamos um adversário incómodo. A última derrota do
Torreense foi em fevereiro do
ano passado. Com o Filipe Moreira, um técnico que eu conheço
muito bem e que é um bom treinador, tem ganho de uma forma
muito confortável no campeonato, sem derrotas e com muitos
golos marcados e poucos sofridos. É uma equipa que estudamos bem, sabemos as dificuldades que nos podem criar”,
afirmou Carvalhal, ontem na antevisão da partida em declarações aos meios do clube.
Mas o objectivo do SC Braga
para este jogo está bem definido,
frisa também o treinador arsenalista. “Jogamos em casa, estamos positivos, vamos na máxima força e queremos muito
passar à eliminatória seguinte.

DR

Carlos Carvalhal espera passar à próxima eliminatória da Taça de Portugal

Sinto os jogadores confiantes,
tenho muito respeito pelo Torreense mas espero passar à próxima eliminatória da Taça”.
Carvalhal mostra-se ainda avisado para um duelo que tem todos os condimentos para haver a
chamada “festa da Taça”, devido
à diferença da realidade competitiva dos dois clubes.
“Sim, temos consciência disso,

mas também temos essa vontade
e essa forma de encarar os jogos,
como se fosse o último jogo das
nossas vidas e não temos dúvidas que o Torreense vai fazer a
mesma coisa, porque é um jogo
a eliminar. Tem uma oportunidade de se mostrar, o jogo vai ser
televisionado. Aquilo que temos
de fazer é apresentar a nossa melhor versão, o melhor de nós pa-

ra no mínimo igualarmos em atitude e é isso que nós vamos fazer de certeza absoluta. Os jogadores estão muito focados,
sabem da responsabilidade para
este jogo e estão alertados”, referiu o treinador.
De resto, o técnico dos Guerreiros do Minho recordou que a
equipa do SC Braga já defrontou
nesta competição adversários do

Carlos Carvalhal está satisfeito com o bom momento
da equipa e agradece elogios dos treinadores
adversários. “É quase unânime as pessoas considerarem que o SC Braga
pratica um bom futebol.
Mas mais importante que
isso é que temos ganho e
temos feito golos nas
diversas competições. É
muito difícil gerir isto face
ao desgaste acumulado,
mas temo-nos saído muito
bem, estamos bem posicionados no campeonato,
na final four da Taça da
Liga, nos 16 avos da Liga
Europa e queremos agora
seguir em frente na Taça
de Portugal”, referiu.
mesmo escalão, o Trofense e o
Olímpico do Montijo, e será
com a “mesma seriedade” que
vão defrontar agora o Torreense.
Partida começa às 15.30 horas
no Estádio Municipal de Braga
com arbitragem de Hugo Silva,
da AF Santarém.

§notas
Vitória SC

I Liga

Videojogos

O Conselho de Disciplina da FPF julgou improcedente uma queixa apresentada pelo SC Braga
sobre o médio nigeriano Mikel, face a acontecimenos ocorridos no dérbi com o Vitória, no Estádio D. Afonso Henriques. Os responsáveis do SCv
Braga alegaram que o jogador Mikel Agu teria
tentado agredir um jogador bracarense nesse
jogo disputado no dia 25 de Outubro de 2020.

Taremi, do FC Porto, é o avançado do Mês da Liga em dezembro, com 20% dos votos dos treinadores principais da competição.
O avançado iraniano, que marcou quatro golos e
fez uma assistência, superou as votações obtidas
por Rodrigo Pinho (Marítimo), que se ficou pelos
19%, e do guerreiro Paulinho (SC Braga) que recolheu 16% dos votos.

O SC Braga vai defrontar o Farense na 1ª ronda
da Taça da eLiga Portugal. Em caso de vitória, os
Gverreiros defrontam o Rio Ave FC na segunda
ronda.
A Taça da eLiga Portugal tem o pontapé de saída
marcado para o dia 13 de Janeiro. A final está
agendada para dia 17, em modo presencial, no
Estádio Municipal de Leiria.

Conselho de Disciplina
arquiva queixa do
SC Braga contra Mikel

Paulinho ficou em 3.º
do pódio nos melhores
artilheiros de Dezembro

Farense é adversário
do SC Braga na 1.ª ronda
da Taça da eLiga

DR

Paulinho, avançado do SC Braga
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Santa Clara afasta Moreirense
com golo polémico ao minuto 87
AVANÇADO DOS AÇORIANOS COLIDIU com guarda-redes dos cónegos e as hostes do clube minhoto
protestaram a validação do golo que decidiu a eliminatória.
TAÇA DE PORTUGAL
| Redacção/Lusa |

O golo de Shahriyar, num lance
polémico, aos 87 minutos, permitiu ontem ao Santa Clara vencer o Moreirense por 2-1 e apurar-se de forma inédita para os
quartos de final da Taça de Portugal de futebol.
O avançado iraniano marcou
de cabeça, num lance em que colidiu com o guarda-redes Pasinato, motivando os protestos da
formação de Moreira de Cónegos, depois de uma partida quase
sempre equilibrada, com ligeiro
ascendente vimaranense, em que
o conjunto de Ponta Delgada
inaugurou o marcador, por Ukra,
aos 36 minutos, e a equipa da casa empatou depois, por Walterson, aos 51.
Com várias alterações face aos
onzes apresentados no fim de semana, para a 13.ª jornada da I
Liga - cinco nos minhotos e sete
nos açorianos -, os dois conjuntos equilibraram-se quase sempre na primeira parte, com o
Moreirense a privilegiar a subida gradual no terreno, à base do
passe curto, e o Santa Clara a
tentar atacar a baliza mal recuperava a bola.
Incisivo na pressão aos defesas
cónegos, Costinha desferiu o
primeiro remate perigoso do desafio, ainda fora da área, centímetros acima da trave, aos 12
minutos, mas os anfitriões responderam quatro minutos depois, numa jogada em que a bola
girou entre vários jogadores, até
ao 'tiro' rasteiro e cruzado de
Matheus Silva, ligeiramente ao
lado. Em vez de encontrar o caminho para a baliza de Pasinato
num movimento rápido, a equipa treinada por Daniel Ramos
desfez o 'nulo' numa manobra de
paciência que envolveu vários
jogadores, concluída com o 'disparo' rasteiro e certeiro de Ukra,
após cruzamento de Osama Rashid e bola amortecida por Costinha, de peito.
A reacção do Moreirense à des-

ESTÁDIO COMENDADOR J.A. FREITAS

MOREIRENSE

SANTA CLARA

1

2

Intervalo
0-1

Árbitro Rui Costa (AF Porto)

Mateus Pasinato
Matheus Silva
Lazar Rosic
Steven Vitória
Afonso Figueiredo
Ibrahima Camará
Alex Soares
Gonçalo Franco
Felipe Pires
Walterson
Derik Lacerda
Vasco Seabra

André Ferreira
Sagna
João Afonso
Fábio Cardoso
João Lucas
Osama Rashid
Anderson Carvalh
Costinha
Ukra
Diogo Salomão
Shahriyar
Daniel Ramos

Substituições Derik Lacerda por Rafael Martins
(72 m), Alex Soares por David Tavares (72 m),
Felipe Pires por Yan (81 m), Osama Rashid por
Nené (85 m), Afonso Figueiredo por D’Alberto
(90+1 m), Gonçalo Franco por Filipe Soares (90+1
m) e Costinha por Lincoln (90+5 m).
Disciplina cartão amarelo para Rosic (75 e 86 m),
Fábio Cardoso (79 m), David Tavares (79 m), Steven
Vitória (89 m) e Filipe Soares (após o final do encontro). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Rosic (86 m).
Golos Ukra (36m), Walterson (51m) e Shahriar (87m).

§resultados
Nos quartos-de-final
Açorianos defrontam
vencedor do encontro
SC Braga-Torreense
RUI MANUEL FARINHA/LUSA

Moreirense deixou-se bater pelo Santa Clara e abandona a Taça de Portugal

lll
“Na primeira parte foi
equilibrado, melhor o Santa
Clara numa ou outra
transição. Na segunda parte
tivemos situações dentro da
área. Foi um jogo difícil
frente a um bom adversário,
mas é um resultado
mentiroso que não
engrandece aquilo que foi a
disputa do jogo. Há
situações que têm de ser
revistas. Temos de ficar
frustrados. Coisas que não
deveriam ter implicações
superaram-nos.”

lll
“Mais um marco histórico.
É uma pequena grande
conquista que fica para a
história. Se pudermos
vamos continuar a fazer
história. A equipa que mais
determinação e
objectividade colocou no
jogo foi a equipa que
venceu. Modifiquei muito o
onze inicial, mas fiz isso com
total convicção de que
tenho uma equipa
competente. É sinal que o
plantel é equilibrado.”

Vasco Seabra
treinador do Moreirense

Daniel Ramos
treinador do Santa Clara

vantagem foi mais forte após o
intervalo, com os pupilos de
Vasco Seabra a instalarem-se no
meio-campo adversário e a restabelecerem o empate em seis
minutos, num remate cruzado de
Walterson, a aproveitar a confu-

são gerada na área, após canto
de Felipe Pires.
Após o golo do atacante brasileiro, o jogo ficou mais 'partido'
nos minutos seguintes, com ambas as equipas a disporem de
oportunidades para contra-ata-

car, embora sem criar perigo.
A formação de Guimarães
manteve um ligeiro ascendente
até bem perto do fim, ameaçando a baliza de André Ferreira
num cabeceamento de Walterson
à malha exterior lateral, ao minuto 71, mas ficou reduzida a 10
elementos aos 86, quando Rosic
viu o segundo cartão amarelo e
consequente vermelho, após falta sobre Ukra.
Na sequência desse livre, o
Santa Clara insistiu no ataque e
Shahriyar cabeceou para o fundo
da baliza, num lance em que
chocou com o guarda-redes Pasinato, validado pelo árbitro Rui
Costa após consulta ao videoárbitro, sob intensos protestos de
ambos os bancos de suplentes.
O golo do avançado iraniano
garantiu a melhor prestação do
Santa Clara entre todas as participações na Taça de Portugal,
com os insulares agora à espera
do desfecho do jogo dos oitavos
de final entre Sporting de Braga
e Torreense, agendado para as
15.30 horas de hoje, para conhecerem o próximo adversário.

Nos quartos de final da Taça de Portugal, o Santa Clara vai defrontar o
vencedor do jogo entre o Sporting
de Braga, da I Liga, e o Torreense,
do Campeonato de Portugal. Eis os
resultados e jogos por disputar dos
oitavos:
Segunda-feira
Marítimo, 2 - Sporting, 0
Ontem
Rio Ave, 1- Estoril, 2
Moreirense, 1 - Santa Clara, 2
Nacional, 2 - FC Porto, 4 (a. p., com
empate 2-2 nos 90 minutos)
Estrela - Benfica, 0-4
Hoje
SC Braga - Torreense (15.30 horas)
Amanhã
Fafe - Belenenses SAD
Gil Vicente - Ac. Viseu

+ vermelho
Equipa da casa reduzida
a 10 elementos
aos 86 minutos, quando
Rosic viu o segundo cartão
amarelo e consequente
vermelho.
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Ténis de Mesa do Bairro da Misericórdia
sonha com mais espaço para crescer

JOÃO SOBRAL apresentou a secção de ténis de mesa do GD Bairro da Misericórdia, um clube pequeno, em dimensão, mas já com
história na modalidade e ambição de crescer. Mas para isso é preciso haver melhores condições a nível de infraestruturas.
TÉNIS DE MESA

| Carlos Costinha Sousa |

Uma modalidade que diz muito
a muita gente que, nos tempos
de liceu, se deliciava a praticar.
O ténis de mesa, por muitos apelidado, erradamente, como ping-pong é uma modalidade que cativa muita gente, mas que, ao
mesmo tempo, não tem a representatividade que já teve noutros
tempos, apesar de haver procura
por clubes que pratiquem.
No concelho de Braga, neste
momento a única equipa que representa esta modalidade é o
Grupo Desportivo Bairro da Misericórdia, que há já 50 anos vai
praticando o ténis de mesa de
forma lúdica e também competitiva, afirmando-se como uma escola de eleição para o ensino da
prática desportiva da modalidade. E João Sobral é o treinador
que neste momento tem a responsabilidade de orientar e ensinar os jovens jogadores a praticar ténis de mesa.
E muitos pensam que para jogar é só pegar na raquete e acertar na bola. Mas o ténis de mesa
tem muito mais do que isso, como explica João Sobral: “o ténis
de mesa, na minha opinião, tem
muito mais do que acertar na bola com a raquete e bater o adversário. Tem uma componente física muito grande, mas também a
mente tem que ser muito trabalhada. As pessoas podem pensar
que é só acertar na bola, mas o
Publicidade

DR

Equipa que alinhou no CRC Neves. Faltava um atleta por isso o treinador teve que jogar

mais importante nem é tanto o
braço, a mão, os movimentos
dessa parte do corpo, apesar da
importância e influência que
tem. O mais importante é mesmo o trabalho de pés, a colocação do atleta em posição para
depois ‘atirar’ o corpo no ataque
à bola. Aí se faz a diferença”.
João Sobral abordou ainda a
questão de o GD Bairro da Misericórdia ser um clube pequeno,
mas com uma alma muito grande e ambiciosa, com sonhos apenas limitados pela falta de espaço para crescer. “Precisávamos
de um novo espaço, que permitisse ter mais mesas e, com isso,
teríamos a possibilidade de treinar mais atletas”, finalizou.

lll
“Somos um clube pequeno
em dimensão, com poucos
atletas, mas muita qualidade. Estamos limitados no
nosso crescimento devido à
falta de espaço. O local onde
estamos a trabalhar é pequeno para podermos crescer mais. Gostávamos, e temos esse sonho, de poder
crescer no número de praticantes. Mas para isso precisamos de espaço. Só tendo
mais mesas podemos ter
mais atletas a treinar.”

DR

Equipa bracarense prepara-se para mais uma partida de ténis de mesa

DR

Momento de jogo do atleta João Lucas (à direita) do GD Bairro da Misericórdia
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Torneio Dr. Braga dos Anjos
anima hoje Altice Fórum
Vitória Oliveira

USO DE MÁSCARA E AUSÊNCIA DE PÚBLICO são normas da competição, cujas primeiras provas
têm início previsto para as 22.30 horas.

Atleta do SC Braga

ATLETISMO

A atleta do Sporting Clube de
Braga, Vitória Oliveira, venceu,
domingo de manhã, a prova de
35 quilómetros no Campeonato
Nacional de Marcha de Estrada,
competição da Federação Portuguesa de Atletismo organizada
em Porto de Mós.
A Guerreira do Minho terminou
a prova com um tempo de
3.09,27 horas, batendo o recorde
pessoal por dois minutos.

Na pista coberta de atletismo do
Altice Fórum, em Braga, vai ter
lugar hoje o Torneio Dr. Braga
dos Anjos 2021.
Com início anunciado para as
19.30 horas, esta competição de
atletismo, que honra o nome de
um antigo presidente da Associação de Atletismo de Braga, é
aberta à participação de atletas
de ambos os sexos, dos escalões
juvenis a veteranos, e tem a sua
conclusão prevista para cerca
das 22.30.
O programa começa com as
corridas de 60 metros barreiras

DR

Vitória Oliveira
campeã nacional
dos 35 km marcha

| Rui Serapicos |

DR

Competição decorre na pista coberta do Altice Fórum, em Braga, hoje à noite

(0.76), em simultâneo com as
provas de lançamento de peso (3

kg) e de salto com vara. As últimas provas são corridas de 800

metros. Pelo meio, haverá provas de 60 meros barreiras com
alturas de 0,84, 0,91, 1 e 1,06
metros, lançamentos de pesos a
variar de 4, 5, 6 e 7,26 kg, corridas de 3000 metros, salto em
comprimento e em altura.
O uso de máscara é obrigatório
para todos os participantes, com
excepção dos atletas quando em
prova ou exercício de aquecimento. Nas provas de corrida,
um elemento do staff percorre a
linha de partida a recolher as
máscaras e logo após a chegada
à meta vai estar outro elemento a
fornecer outra máscara.
Não é permitida a entrada de
público.
Publicidade
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§breves

CRAV entra em 2021
com derrota por 50-14

Dia 29 de Janeiro
JUNI adia para Julho
Gala do Desporto mas
festeja 50.º aniversário
A JUNI - Jovens Unidos num Ideal,
que vai assinalar dia 29 o seu 50.º
aniversário, adiou para Julho a Gala
do Desporto. Sem esse momento, o
programa festivo reduz-se dia 29 ao
programa seguinte:
8.30 horas - Hastear da bandeira no
Parque Desportivo da Juni.
19.30 horas - Eucaristia de Acção de
Graças, na Igreja Paroquial de Santa
Marinha da Costa.
20.30 horas - Porto de Honra, no
Parque Desportivo.

TRÊS EQUIPAS EM ISOLAMENTO PROFILÁTICO, pautam no râguebi
um arranque incompleto do Campeonato Nacional de Honra.

Ex-ABC/UMinho
Ricardo Pesqueira
anula regresso
ao andebol para
se dedicar à Medicina

DR

Sem competir desde Novembro, equipa arcuense acusou baixa de forma física

RÂGUEBI

| Redacção |

O Clube de Rugby de Arcos de
Valdevez (CRAV) deslocou-se a
Alvalade em Lisboa no dia 9 de
Janeiro para jogar contra o São
Miguel, naquela que é a terceira
jornada da fase final do grupo B
do CN Honra. Os alto-minhotos
perderam por 50-14.
Embora seja a terceira jornada,
foi a primeira para o CR Arcos
de Valdevez por força do adiamento dos seus dois jogos iniciais: no dia 12 de Dezembro,
em que estava marcado o
CRAV-Benfica, surgiram dois
casos positivos na equipa arcuense que ditaram o adiamento
do jogo em causa e do seguinte.
Por determinação da autoridade, a equipa minhota viu-se obrigada a um isolamento profilático de 14 dias, no qual mais dois
atletas testaram positivo.
A equipa arcuense, sem jogar
desde início de Novembro e
confinada na segunda metade de
Dezembro, acusou a falta de
condição física.
Numa primeira parte penosa,
que ficou em 31-0 , o CRAV sofreu cinco ensaios sem resposta,

parecendo deslumbrado com a
superioridade do adversário em
todos os capítulos, fisicamente
mais preparado e animicamente
num patamar superior.
A segunda parte teve carácter
diferente. A jogar a favor do
vento e aproveitando alguma
descida do ritmo, o CRAV teve
mais bola e conseguiu um jogo
mais equilibrado: marcou dois
ensaios contra três do São Miguel.
Procurou impor o seu modelo
de jogo com algum êxito, pesem
algumas inconsistências devidas
à falta de condição fisica, com
muitos atletas com caimbras no

lll
Para além do CRAV, vários
clubes têm sido fustigados
por incidências pandémicas:
o jogo Benfica-Montemor,
também marcado para 9 de
Janeiro, foi adiado e todos
os jogos do grupo A do CN
Honra foram adiados pelo
mesmo motivo, havendo
ao todo três equipas em
isolamento profilático.

final do jogo.
A equipa minhota também se
poderá queixar de alguma falta
de sorte, uma vez que nos o momentos iniciais teve duas lesões
em jogadores influentes, nomeadamente no argentino Facundo
Marino e em João Aniceto, o primeiro substituído nos minutos
iniciais, o segundo a jogar com
muitas limitações que resultaram na sua saída de jogo no início da segunda parte.
Se estas incidências se poderiam considerar normais, neste
momento são mais penalizadoras para o CRAV, que tem vários
atletas indisponíveis por opção,
para além de outros que não puderam deslocar-se com a equipa
por compromissos profissionais.
Este jogo, que terminou com
um expressivo 50-14 para o São
Miguel espelha bem a situação
do CRAV: vive um momento difícil que poderá comprometer a
sua prestação, mas, por outro lado, a segunda parte mostra que
tem capacidade desportiva para
ter uma prestação honrosa.
Na reacção da equipa a todo
este cenário estará a resposta sobre o seu futuro imediato, que se
espera positiva.

O pivot Ricardo Pesqueira, que pelo
ABC/UMinho se sagrou campeão
nacional, ganhou duas Taças de
Portugal e uma prova europeia, a
Taça Challenge, vai abandonar
mesmo a prática oficial do andebol,
para se dedicar ao exercício da
Medicina.
O internacional, que completou
recentemente 29 anos, tinha um
acordo com o Águas Santas, onde
iria reencontrar Nuno Grilo e Pedro
Seabra, mas foi colocado no Hospital de Coimbra, o que inviabiliza a
compatibilização do exercício da
carreira médica com a alta competição no clube sediado na Maia.
Iniciado no Águas Santas,
Ricardo Pesqueira representou
ainda FC Porto, ABC/UMinho e o
Benfica. Representou a selecção
nacional A por 13 ocasiões.

Basquetebol
SC Braga-Famalicense
e outros jogos da
I Divisão foram adiados
A Federação Portuguesa de Basquetebol decidiu adiar todos os jogos
do Campeonato Nacional da I Divisão de basquetebol masculino
agendados para o passado fim-desemana. O jogo do SC Braga diante
do Famalicense AC, previamente
agendado para domingo, será realizado numa data a anunciar. Esta
decisão surge após “o prolongamento do Estado de Emergência até
dia 15 de Janeiro, incluindo novamente a restrição no que à proibição de circulação

DR

Em casa, Vitória só ganha

Basquetebol

Conquistadoras
contam em casa oito
jogos e oito vitórias
Oito jogos, oito triunfos. Eis o
saldo da equipa sénior feminina
de basquetebol do Vitória SC em
jogosno Pavilhão da Unidade
Vimaranense. O mais recente foi
por 75-62, sobre as açorianas da
União Sportiva, equipa com a
qual havia contas a ajustar em
virtude do desaire após prolongamento sofrido nos Açores.
O Vitória entrou melhor com
um parcial de 7-0 e ao longo do
primeiro período mostrou-se
melhor tanto no ataque como na
defesa. A perder por 8 na entrada
para o segundo período, as açorianas reagira no capítulo ofensivo e equilibraram o marcador
que registava 30-28 ao intervalo.
As conquistadoras vieram do
descanso com mais intensidade
defensiva, conseguiram várias
sequências favoráveis e dispararam para uma vantagem de 14
pontos à entrada para o último
parcial.
As açorianas tentaram reagir e
reduziram a vantagem algumas
vezes, mas o Vitória venceu a
partida. Para chegar a este resultado, a jogaadora Bárbara Souza
destacou a importância da sua
equipa estar focada no que tinha
que fazer e no conhecimento do
adversário: “Estivemos focadas
no que deveríamos fazer. Tiramos todas as bolas que para elas
são confortáveis, em que elas
têm melhor aproveitamento e levamo-las a jogar no improviso.
Soubemos cadenciar o jogo nos
momentos decisivos, fazendo
boas leituras no ataque”.
O técnico Rui Costa estava satisfeito com um eficaz cumprimento do plano de jogo e vincou
que quando a equipa trabalha
bem defensivamente.
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Controlo de corrupção, em tempos de Covid

A

no novo, vida nova, e agora como será o “novo normal” (pegando com o artigo de 30 de dezembro)? A questão ronda, possivelmente, o espírito inquisitivo das pessoas
naturalmente curiosas e interessadas pelo
bem social e comunitário. Mas que cuidados a ter, no que se prende com o controlo de corrupção, em tempos de Covid??
Esta pandemia deu lugar a uma “janela
de oportunidade” que o atual modelo governativo aproveitou, e bem, vista como
uma necessidade legitima, e legitimada,
visando ajudar as organizações no combate à pandemia. Mas não será sensato
abrandar o espírito facilitador e contar
com a capacidade, inventividade e de interpretação diversificada do povo português? Se não for por essa razão, pelo menos pela necessidade de criar e desenvolver modelos de controlo aplicada a este novo pressuposto facilitador.
Esta sugestão prende-se com o facto de
os portugueses serem “mestres” na interpretação da “coisa” jurídica. Na generalidade, há flexibilidade de “ajustar” a Lei à
nossa medida e interesses. Fazemos arte
em criar um “fato à nossa medida”, muito
tailer-made. Associamos esta versatilidade à habilidade de esquecer que a Lei é
feita para todos, gostemos ou não.
Abrindo as “portas” ao “facilitismo” nos
processos aquisitivos de contratação pública, suportadas na legislação, rapidamente se reajustam os pressupostos que
justificam as necessidades aquisitivas. E a
lacuna é criada pela ausência de reajuste
dos modelos de controlo dos processos
aquisitivos na administração pública
(AP). Está a cargo da própria organização
definir parâmetros de controlos, associados aos novos limites criados para os
ajustes diretos, para colmatar falhas eventuais e necessidades adicionais.
Fazendo a comparação, em termos de
histórico (benchmarking), consideram-se
as aquisições com valores e quantidades
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adquiridas em 2020, é normal. Não temos
histórico de pandemias semelhantes. A
mais próxima relaciona-se com a crise financeira, sob outros requisitos e pressupostos. Mas a metodologia correta ó permite “comparar o que é comparável”
[DellaPorta, Donatella (2008). Comparative analysis. in Approaches and Methodologies in the Social Sciences. Cambridge University Press, 198-222] e neste
momento não há como comparar modelos. O atual sistema carece de cuidado na
justificação para o incremento de valores
aquisitivos, seja em quantidades seja em
custos, sem recurso ao excesso de imaginação ou à justificação das necessidades
imperativas pela pandemia do Covid.
Na área da saúde, direta ou indiretamente, e considerando as medidas de segurança e proteção no âmbito do Covid, o pressuposto aplica-se, mas não será transversão a tudo. E como aferir a absoluta e
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efetiva necessidade da aquisição?
Analisando a questão nestes termos, estamos desprovidos de apoio. Num conceito muito popular, aplica-se o modelo recorrente de “logo se verá” e ajustamos.
Será necessário perceber que estas questões não se prendem com ideologias extremistas, mas antes, com a necessidade
de ajudar as organizações públicas a
“crescer” na senda da transparência. Devemos criar instrumentos de controlo,
plausíveis, aceitáveis e mensuráveis, qualitativa e quantitativamente, que forneçam elementos de análise, ajudando na
crítica e juízo de valor. Em termos práticos, o cidadão contribuinte, e as organizações, necessitam de saber o que se gastou,
como e porquê, associado à necessidade
imperativa de justificar a aquisição. Para
tal, deve-se proteger dos conflitos de interesse na aquisição (leia-se, laços familiares, diretos e indiretos) e da corrupção,
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passiva e ativa [Sousa, Luís de (2011).
Corrupção. Fundação Francisco Manuel
dos Santos] na seleção do(s) fornecedores.
O Conselho de Prevenção da Corrupção
(CPC), que atua junto do Tribunal de
Contas, emana recomendações consideradas pelas inspeções gerais sectoriais, mas
com um resultado prático muito diminuto. As Recomendações do CPC reduzemse a dois aspetos: mera constatação física,
sem análise de conteúdo, da existência,
ou não, do plano de prevenção de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas e, consequentemente, da aplicação da matriz de risco associada. É necessário que CPC não alimente organizações
que são verdadeiros “elefantes brancos”,
já muito em voga na nossa sociedade,
sendo uma pedra no caminho da legalidade.
Regressando aos instrumentos de controlo, estes são um valioso instrumento de
apoio e de suporte à tomada de decisão de
topo das organizações. Não menos importante, é o relato dos factos/resultados finais, devidamente suportados e fundamentados, com o consequente reporte e
prestação de contas (accountability), sem
receio da crítica pública.
Na área de ensino, é necessário dar
exemplo e sensibilizar os jovens para o
uso das métricas, formas controlo e resultados finais, permitindo espaço à análise
crítica, extraída dos resultados.
Devemos exercer direitos e obrigações
vertidas na Constituição de República
Portuguesa e suportada por múltiplos textos académicos, associar a prestação de
contas com o acto de questionar as opções
políticas.
Esta é a visão, e o dever, de cidadãos
contribuintes e ativos que procuram inserir-se numa sociedade mais justa, esclarecida e informada, preocupada com uma
visão intergeracional dirigida ao legado
deixado aos jovens.
Nota: Os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
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Opinião
PAULO ANTUNES Diretor do Agrupamento de Escolas de Maximinos

Voz às Escolas

Foi bonita a festa, pá!

R

egistou-se no início da semana o
maior número de mortes diárias
desde o começo da pandemia, em
março de 2020. O alívio concedido no
Natal e a recente vacinação, criaram uma
ilusão.
Muita irresponsabilidade e agora...vamos todos para confinamento! Todos?
não...o pessoal docente e não docente fica
nas escolas com os alunos, nesta terceira
vaga...ok...estamos na luta.
Felizmente, a realidade é que as escolas
estão a resistir ao ataque do coronavírus.
Todavia, o principal motivo pelo qual os
contágios não foram desencadeados com
maior frequência, deve-se ao cumprimento rigoroso dos planos de contingência
que as escolas impuseram. Durante o 1º
período letivo, demonstrou-se que é possível conter o vírus, mesmo num ambiente aparentemente adverso. É imperativo
destacar o trabalho da comunidade educativa, que tem sido fundamental.

“Os alunos que querem aprender, são
curiosos, colocam questões e gostam de
debater assuntos, aprendem em aulas presenciais ou em aulas síncronas. Mas
aprendem melhor na escola. Os alunos
que não fizeram aprendizagens anteriores
em algumas disciplinas, ou que não se esforçam, ficariam cada vez mais distantes
dos seus colegas, em termos de conhecimentos, se as aulas fossem todas em casa,
através da plataforma online. A escola
prepara-os para que, no futuro, possam tirar um curso, trabalhar e ter qualidade de
vida.
No 1º período foram várias as turmas
que nos surpreenderam com o resultado
de dinâmicas de aula que conduziram a
aprendizagens que ficarão para sempre:
sobre matérias de disciplinas, que são
úteis para a vida diária, e aprendizagens
que se fazem ao nível social, através de
trabalhos em que a partilha de informação
e a descoberta nos mostram que aprende-

mos mais quando estamos juntos do que
quando cada um está em sua casa, isolado
dos outros – Comunicação Interna do AE
Maximinos nº2”.
Sabendo-se que as crianças e os jovens
constituem grandes potenciais de transmissão do coronavírus e que são também,
os mais assintomáticos, importa nesta fase que se mantenham procedimentos adequados de proteção para toda a comunidade escolar. A realização de testes a toda
a comunidade escolar e a vacinação dos
educadores e professores são essenciais
para a segurança de todos, porque professores e outros funcionários da educação
estão entre os trabalhadores mais expostos ao vírus.
Face ao cenário atual, de acordo com os
princípios da saúde pública, nomeadamente o da prudência, não me surpreenderia a decisão de redução do número de
alunos na escola, neste estado de emergência, priorizando no ensino presencial

os mais novos e menos autónomos.
Em caso afirmativo, podemos garantir à
comunidade escolar que o AE Maximinos
está mais preparado, com o apetrechamento recente de equipamentos informáticos de última geração (portáteis e hotspot – Câmara Municipal de Braga e
tablets – TEIP/POCH) e competência dos
docentes e discentes na utilização da plataforma Google Classroom.
“A pior cegueira é a mental, que faz que
com que não reconheçamos o que temos à
frente”, escreveu José Saramago. Esperemos que este aforismo norteie a mitigação desta terceira vaga. E que tal umas
vacinas para esta linha da frente?!
Em destaque no mês de janeiro 2021:
- Integração do 16º jovem com Estatuto
de Refugiado
- Conclusão das obras da Escola Secundária de Maximinos (1ª fase)
- Projeto Centurium

O tempo da política em tempo de pandemia

N

o momento que vivemos as eleições presidenciais constituem um
desafio acrescido a vários níveis, desde a pré-campanha ao
ato eleitoral. O agravamento da
situação, com o aumento do número de casos, empurrou o cenário previsto de uma campanha em contexto de pandemia,
para a realidade da ação política
em estado de emergência.
As opiniões têm-se dividido
entre as hipóteses de manter as
eleições ou adiá-las . No entanto, antes de chegarmos a essa
discussão, - que nesta altura
considero supérflua, por só
acrescentar dúvida às dúvidas e
confusão à confusão, não obstante a legitimidade do assunto
-, devem ser exploradas e esgotadas, primeiramente, todas as
alternativas que garantam a manutenção do ato eleitoral a 24
de janeiro e a preservação da
saúde pública, no acesso de to-

dos os cidadãos ao seu direito
de voto.
A covid-19 transformou os debates entre os candidatos, sobretudo os televisivos, mas
também os que estão previstos
na rádio, num palco ultraprivilegiado. Sucede, porém, que em
muitos momentos as causas têm
dado lugar aos casos. Primeiro,
o tabu da recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. Aquele
que foi o eterno candidato até
2016, tornou-se numa espécie
de eterno Presidente que, para
inquietação dos seus adversários, tardava em anunciar a sua
recandidatura. Entretanto, Ventura lançou o pedido de substituição das funções de deputado
– sem sucesso – para se dedicar
à campanha presidencial, depois de ter afirmado, em jeito
de pré-anúncio, a hipótese de
demissão de líder do Chega, caso acabe atrás de Ana Gomes.
Fora dos debates, o último caso

JOÃO PACHECO
Politólogo

Ideias

deste rol sobre o que não deve
ser assunto ou no máximo pudessem ser acontecimentos paralelos, prende-se com a (não)
participação de Albertino Silva
nos debates televisivos, que o
Porto Canal e a RTP decidiram,
entretanto, incluir nas suas grelhas de programação. Dentro
dos debates, foi Ricardo Salgado, Sócrates e Pedroso a compor o acessório.

Sobre a data das eleições, perante a coincidência com um
confinamento geral, os candidatos também têm assumido
pontos de vista diferentes. Ora
cautelosos e escudados na evolução dos dados, ora convictamente a favor ou contra o adiamento.
As instituições continuam a
funcionar, cumprindo o seu papel, sobre esta decisão que é, simultaneamente, técnica e política, por abranger a discussão
sobre a saúde e o domínio jurídico, por se tratar da abordagem
e interpretação das leis e, sobretudo, da Lei Fundamental. É
preciso dar espaço para que se
discuta política, porque, entretanto, sabemos que os boletins
de voto vão aos lares, num processo tecnicamente idêntico ao
que está definido para os cidadãos em isolamento profilático
devido à pandemia; estão estipulados dois dias para votar de

forma antecipada, nas estruturas residenciais, a 19 e 20; a
inscrição para o voto antecipado está aberta até dia 14 e com
grande adesão e o desdobramento das mesas eleitorais permitirá mais 2800 secções de voto para o dia 24 de janeiro. Por
testar positivo, temos um Presidente em isolamento profilático, que também é candidato, e,
apesar de tudo, este caso não
deve ser utilizado para alimentar a causa da luta pelo adiamento do ato eleitoral. Aliás, a
prolongar-se, servirá de exemplo do exercício de voto antecipado, por ser um cidadão eleitor
confinado e, no plano da política, ficará na história, como todos os protagonistas desta eleição presidencial, num formato
e num contexto inéditos.
O adiamento deve ser a última
hipótese a ser aplicada e, por isso, nunca a primeira a ser discutida.
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AECT Rio Minho apresenta prioridades à CCDR-N
ESTRATÉGIA RIO MINHO TRANSFRONTEIRIÇO e a reivindicação de uma Intervenção Territorial Integrada de cariz transfronteiriço foram dois dos assuntos em destaque na reunião do AECT com a CCDR-N.
DESPORTO ESCOLAR
| Redacção |

A Estratégia do Rio Minho
Transfronteiriço 2030 e a reivindicação de uma Intervenção Territorial Integrada (ITI) de cariz
transfronteiriço foram dois dos
assuntos em destaque na reunião
de apresentação do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) Rio Minho à presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).
O director do AECT Rio Minho, Fernando Nogueira, deu a
conhecer ao presidente e vice-presidente da CCDR-N, António Cunha e Beraldino Pinto,
respectivamente, a dinâmica do
trabalho desenvolvido pela entidade transfronteiriça, desde a
sua constituição em 2018, ao nível de acções, actividades e pro-

DR

AECT Rio Minho e CCDR-N reuniram para debater as estratégias para 2021

jetos, o forte impacto alcançado
junto das populações de fronteira, assim como o reconhecimento por parte de membros do Go-

verno de ambos os países.
Sublinhando o papel activo e
fundamental da CCDR-N na
qualidade de parceiro, Fernando

§Covid-19

Depois de receber a Bandeira Verde

Caldas das Taipas candidata
a ser Eco-Freguesia XXI

Administração Reional de Saúde do Norte

Norte com 54 surtos activos em lares
A região Norte contabilizava ontem 54 surtos activos de Covid-19 em estruturas residenciais para
idosos (ERPI) e instituições particulares de solidariedade social (IPSS), num total de 1.101 casos
positivos confirmados, revelou a Administração Regional de Saúde (ARS-Norte). Fonte da ARS-Norte indicou que são mais de meia centena os surtos activos na região em instituições que acolhem idosos e outra população institucionalizada.

GUIMARÃES
| Redacção |

A vila de Caldas das Taipas já submeteu a
candidatura ao galardão Eco-Freguesias
XXI de 2020. Para esta candidatura incluíram-se as acções desenvol- vidas pelas inúmeras Instituições da Freguesia de
Caldelas e que estiveram associadas ao
ano de 2019 e 2020.
Na plataforma da ABAE sistematizaram-se as prioridades da Vila de Caldas
das Taipas nos domínios social, económico e ambiental.
Esta candidatura assume-se como uma
acção da Freguesia de Caldelas e dos Taipenses, que continuam a assumir de forma clara um objectivo pelo compromisso
da sustentabilidade.
A junta de Caldelas afirma, em comunicado que “depois de termos recebido o
galardão da Bandeira Verde e de obtermos a melhor classificação das freguesias
do país, a Junta de Caldelas volta a submeter a candidatura da Freguesia nesta
3.ª edição do concurso. Sermos Eco-Freguesia é respeitarmos os princípios de desenvolvimento sustentável e de inclusão
e justiça social, é sermos economicamen-

Nogueira, abordou a Estratégia
do Rio Minho Transfronteiriço
2030, considerando-a como um
avanço essencial para a planifi-

cação da futura da cooperação
transfronteiriça entre o sul da
província de Pontevedra e o
Norte de Portugal. O documento
apresenta-se como um verdadeiro estudo do território, no qual
se reconhecem as debilidades e
as potencialidades, permitindo
desenhar conjuntamente um plano de ações para o futuro, assente em eixos estratégicos previamente identificados.
A possibilidade de os territórios transfronteiriços aplicarem
a figura da ITI transfronteiriça,
para o período 2021-2027, foi
outro assunto em cima da mesa,
com o propósito de autorizar um
programa de acção concertado
para o próximo período de programação de fundos comunitários, em articulação com as Eurocidades Cerveira - Tomiño,
Valença - Tui e Monção - Salvaterra.

SÃO JOSÉ DE SÃO LÁZARO – BRAGA
PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO DE
DR

Luís Soares

te prósperos e socialmente dinâmicos,
numa lógica de responsabilidade partilhada e assente nas metas e objectivos específicos da Agenda 2030”.
A Brigada Verde de Caldelas cumpre
assim mais um ponto do seu plano de acção e, à semelhança das cinco Eco-Escolas da vila que já receberam o respectivo
galardão, está confiante que a freguesia
continuará a trabalhar para voltar a atingir este objectivo. “Como de costume, os
Taipenses voltarão a honrar o compromisso na continuidade do trabalho, sempre inacabado pela sustentabilidade”, refere a freguesia liderada por Luís Soares.

DR. NICOLAU JOSÉ FERREIRA
GONÇALVES
1924 | 2021
As filhas, genros, os netos Rita e Tiago e demais família cumprem o doloroso dever
de comunicar o falecimento do seu ente querido e informam que o corpo encontra-se
em câmara ardente na Igreja Paroquial de São José de São Lázaro em Braga.
O funeral, com missa de corpo presente, realiza-se hoje às 11 horas. Após a celebração religiosa será sepultado, em jazigo de família, no Cemitério de Monte D’Arcos
em Braga. Aproveitam para agradecer todas as manifestações de solidariedade e carinho neste período tão delicado da vida.
Devido à situação presente, concretamente ao problema de saúde pública, causada pelo Covid-19
e cumprindo as orientações civis e religiosas, a Família apela que a participação nesta cerimónia,
seja feita pelos familiares directos e amigos mais íntimos.

Braga, 13 de Janeiro de 2021
A FAMÍLIA
Funerária de Stº Adrião – Rua Dr. Francisco Machado Owen, 14-A | 4715-021 BRAGA – Portugal | Telef: 253 248 625
969 412 981 / José Dias | 965 478 649 / Paula Anjo | 967 616 164 / Bruna Dias
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ID:124391014-114 -

157.400 €

C.E.:(C) - Fabuloso T3 no centro da cidade
(S. Lázaro). Com ótima exposição solar, vistas
desafogadas, excelentes acabamentos.
Elevador e garagem individual.

ID:124391047-33 -

127.000 €

C.E.:(E) - Apartamento T3 no centro da cidade,
com duas frentes, exposição solar nascente/poente,
elevador e garagem fechada.

ID:124391052-11 -

1.299.000 €

C.E.:(C) - Moradia individual, localizada em Gondizalves.
Com 6 suites, salões, 2 cozinhas equipadas, 2 piscinas
(interior aquecida e exterior), adega, terraços, jardins,
painéis solares, aspiração central, aquecimento por piso
radiante e uma ampla garagem para várias viaturas.

ID:124391005-496 -

350.000 €

C.E.:(F) Magnífico Solar Minhoto totalmente
mobilado! Com jardim e Piscina.
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PARA ANUNCIAR CONTACTE 253 309 500 OU COMERCIAL@CORREIODOMINHO.PT

COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS

ARRENDA-SE
ESCRITÓRIO C/ 80 M2

Preços convidativos
visite o n/site

Com copa, 2 casas de banho, ar condicionado.
Rua dos Capelistas.

€270
Favor ligar ao 927 562 704

www.nortinveste.com

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

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

ARRENDA-S

E

ESPAÇO PARA CONSULTÓRIO
Edificio da Clinica de São Lázaro.
Central, de facil acesso e com muita luz
direta. Visite!!!
ESCRITÓRIO no Centro Comercial
Rechicho com 75m2, dois wc´s,
condominio incluído.

€€€€ 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!!

COMPRE O SEU
AUTOMÓVEL
NOS STANDS

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

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

PRECISA-SE FUNCIONÁRIO/A
PARA MINIMERCADO,
TALHO E PEIXARIA
Experiência é valorizada,
para entrada imediata.
Enviar currículo para:
talho.minimercado.peixaria.rh@gmail.com

PRECISA-SE
ELETRICISTAS
E AJUDANTES
• Instalações Elétricas
• Manutenções
• Energias Renováveis
Tlm. 938 291 548 / 935 156 106

“Correio do Minho”, 13/01/2021

Tribunal Judicial
da Comarca
de Braga
Juízo Local Cível de Amares

Anúncio
Processo: 2/21.3T8AMR
Acompanhamento de Maior
Referência: 171285116
Data: 08-01-2021
Requerente: Ministério Público
Acompanhado: Paula Cristina de
Abreu Vieira
Faz-se saber que foi distribuído
neste tribunal, o processo de Acompanhamento de Maior, em que é
requerido Paula Cristina de Abreu
Vieira, nascida em 21-05-1973,
filho(a) de Fernando Gonçalves
Vieira e de Maria Graciete Gomes
Abreu Vieira, natural de: Portugal Amaraes - Rendufe [Amares], com
domicílio: Av.ª do Monte, N.º 141,
Rendufe, 4720-009 Amaras com
vista à determinação de medidas
adequadas para acompanhamento
de maior.
O Juiz de Direito,
Dr(a). Sara Ligia Macedo Faria
Guimarães
O Oficial de Justiça,
Manuel Joaquim Gonçalves Silva

OFERTA DE EMPREGO
EMPRESA DE BRAGA PRETENDE RECRUTAR,
PARA ENTRADA IMEDIATA:

TORNEIRO / FRESADOR CNC
(M/F)
Perfil pretendido:
Com experiência na área
e disponibilidade imediata
Oferecemos:
Remuneração compatível com a experiência
e integração em empresa sólida
CANDIDATURAS PARA:
Email: rh@cmw.pt | Telefone: 252490020

SINTONIZE 106.0 FM

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

www.antenaminho.pt
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SOBRE RODAS

ANUNCIE NAS
NOSSAS PÁGINAS

COMPRE NOS STANDS CM

Nio apresenta rival do Tesla Model S
‘Tesla Chinesa’ promete em 2022 topo de gama.
| Matilde Veiga |

A marca pioneira da electrificação do automóvel, a Tesla, prepara-se
para enfrentar a concorrência para o seu Model-S. O fabricante chinês Nio, que tem no seu portefólio o EP9, um superdesportivo eléctrico com 1.360 CV de potência, assume-se agora como a ‘Tesla chinesa’ com os SUV ES6 e EC6 Coupé, o topo de gama ET7, para
competir com o popular veículo da marca de Elon Musk. As primeiras unidades estão previstas para meados de 2022 com preço base de
57 mil euros, com um pacote que inclui vários extras como o programa garantia ilimitada e o serviço de carregamento e troca de baterias
vitalício entre outros... De série, os modelos da Nio vêm equipados
com ecrã central táctil de 12,8 polegadas, tecvto panorâmico com 1,9
m2 e sistema de condução autónoma de nível 3, mas o que salta mais
à vista é a anunciada autonomia da versão ET7 para 1000 km com
uma única carga das baterias em estado sólido. O topo de gama da
Nio é munido de dois motores eléctricos, que combinados resultam
em 480 kW/653 cv de potência e 850 Nm, com uma bateria de 150
kWh. A Nio irá dispor de um sistema que possibilita a troca das baterias de forma totalmente autónoma em cerca de três minutos, num
dos 500 postos de Power Swap Station 2.0.

DR

Nio ET7 destaca-se pela sua autonomia de 1000 Km com apenas uma carga

TOYOTA COM 36000 KLM. COMO NOVO!

IVECO 70 C17

confiança e credibilidade
910 829 639

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

RENAULT MASTER / 7 LUGARES

FIAT DUCATO
COM PLATAFORMA

www. rolarverde.com
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Publicidade 29

www.vciautomoveis.pt

LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA

Audi-A4-TDI-2013
104649Kms - 140cv 18.400€

BMW x3 2.0d - 184cv-2013
204052Kms - 21.650€

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

Volvo XC60 draivE 2.4dcc - 2010

VOLVO C30 - 2010 - 109 CV
1600 CC - 82314 KM -12.000€

FORD KA + ANO 2018 - 85 CV
1200 CC - 37100 KM - 10.000€

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

MUSTANG CABRIO ECOBOOST 55
ANOS 2020– 59.900,00€
KMZERO 7 ANOS GARANTIA

30
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Agenda
Publicidade

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

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

06:30 Bom Dia Portugal
10:00 Praça da Alegria
13:00 Jornal da Tarde
14:15 Romaria do Meu Coração
14:45 A Nossa Tarde
17:30 Portugal em Directo
19:00 Campanha Eleitoral
Eleições Presidenciais 2021
19:15 O Preço Certo
19:59 Telejornal
21:00 Crónica dos Bons Malandros
22:00 Joker
23:00 Cá Por Casa com Herman José
00:30 Terras Extremas
01:30 Janela Indiscreta
02:30 Grande Entrevista
03:30 O Sábio

07:02 Programação Infantil
10:30 Tribunal de Família
11:30 Sufragistas: Como as Mulheres
Conseguiram o Direito a Votar
12:30 À Porta Da História
13:00 Nada Será como Dante
13:30 Portugal Culto e Oculto
14:00 Sociedade Civil
15:00 A Fé Dos Homens
15:30 Do Jardim Para a Mesa
16:00 Portugal Selvagem
17:00 Programação Infantil
20:20 Eleições Presidenciais 2021
20:35 Apocalipse:
A Segunda Guerra Mundial
21:30 Jornal 2
22:10 Happily Never After
23:00 Peixe Fora d´Água
23:30 Viagem A Espanha
00:00 Muito Barulho Para Nada

SIC
06:00
09:00
10:00
13:00
14:45
16:00
18:00
19:00
19:15
20:00
21:30
22:30
23:15
00:00
00:45
02:30
03:30

TVI
Edição Da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Júlia
Viver a Vida
Tempo de Antena
Êta Mundo Bom!
Jornal Da Noite
Amor, Amor
Terra Brava
Golpe De Sorte
Totalmente Demais
Passadeira Vermelha
Série a Designar
Televendas

06:00
06:30
10:12
13:00
14:55
16:12
18:00
19:00
19:15
19:57
21:45
23:00
00:00
02:00
02:30
03:30

Os Batanetes
Diário Da Manhã
Dois às 10
Jornal Da Uma
Destinos Cruzados
Goucha
Big Brother
Duplo Impacto: Última Hora
Presidenciais 2021
Big Brother
Duplo Impacto: Diário
Jornal Das 8
Bem me Quer
Amar Demais
Big Brother
Duplo Impacto: Extra
Big Brother
Duplo Impacto: Ligação à Casa
Hawaii Força Especial
Santa Bárbara

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

Publicidade

AV. DA LIBERDADE, N.º 610
4710-249 BRAGA
tlf. 253 218 780
fax 253 616 923

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Sudoku
6

labhilariolima@mail.telepac.pt

AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

Praça do Comércio, 47

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Praça Guilherme de Abreu, 61

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
MODERNA T. 253 834 450

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
FERREIRA T. 253 482 477

PONTE DA BARCA
POPULAR T. 258 452 118

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

Av. Abade Tagilde, 901

Rua António José Pereira 66

FAFE
SOUSA ALVES T. 253 599 335

ARCOS DE VALDEVEZ
ST. BÁRBARA T. 258 514 090

PONTE DE LIMA
SÃO GONÇALO T. 258 931 043

R. Serpa Pinto, 2

R. Dr. Joaquim Carlos Cunha Cerqueira, 103

Edífício da Rotunda Lote 1 Fração A

VILA NOVA DE FAMALICÃO
RIBA D’AVE T. 252 981 358

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
MANSO T. 258 822 520

Av. Narciso Ferreira, 98

Praça Conselheiro Silva Torres

Largo João Tomás da Costa ,34

GUIMARÃES
AVENIDA T. 253 521 122

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

Lg. da Porta Nova, 27

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216
R. Conselheiro São Januário 95

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

PÓVOA DE LANHOSO
MISERICÓRDIA T. 253 635 800
Praça Eng. Armando Rodrigues, 272

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

Av. Dom João IV, 593

Praça da República, 92

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
PEREIRA & BARRETO T. 251 652 252

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

R. Conselheiro João Cunha, 45
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Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 – opor; tirete. 2 - pepes; temem. 3 - emite; pua. 4 - ser; rampas 5 ira-xim; ar. 6 - ta: aspar; fe. 7 - ir; amador. 8 - traido; ulo. 9 - ara; solar. 10 - ladas;
amada. 11 - isolou; ares.
Verticais: 1 – oposito; ali. 2 - pe; era; tras. 3 - opera; irado. 4 - rem; xara; al. 5 - siris;
isso. 6 - tampado. 7 - item; amola. 8 - re; para; ama. 9 - empar; durar. 10 - reu; fol; de.
11 - ema; perolas.
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Menina
19 anos
Olá meus amores
cheguei hoje,
sou a Lorena,
1,70 cms.
de altura de pura
gostosura.

964 131 762

CABRITINHA
DE VOLTA
das 8 às 19 horas

Publicidade 31

MENINA
SAFADINHA
Bem meiguinha, boa na
cama, peluda, greluda,
todinha a vontade para você.

966 106 944

MORENAÇA
Corpo bem feito,
meiga e simpática,
atendo sem pressas
+ acessórios.

918 595 077

915 031 498

PORTUGUESA

JÚLIA

36 ANOS
10 Beijinhos só Oral
15 Oral e Vaginal
20 mais à vontade
30 Finaliza com Oral Natural até ao fim

LOIRA,
35 ANOS.

916 426 658

934 045 274

Insólitos

Numa altura em que as vacinas contra a
Covid-19 começam a chegar a grande parte
do mundo, muitos países veem-se a braços
com a segunda e até terceira vaga da
pandemia. Por isso, continuam a ser recomendadas regras e medidas de prevenção
em todas as actividades do dia-a-dia e…
para fazer sexo. O governo de Nova Gales do

Holly
Barker
Uma campanha
para uma marca de
Lingerie Holly Barker
deixa o desafio aos
fãs: “Telefona para
o trabalho a dizer que
estás doente e passa
o dia comigo.”
De lembrar, que Holly
tem um serviço onde
é possivel ‘estar com
a modelo’, através
da internet, é claro.

Segunda 11/01/21

CHARMOSINHA
BOAS MAMAS,
ORAL DE MEL

913 163 286

Sorteio 02/2021

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.

45 013
2.º Prémio 59 809
3.º Prémio 29 106
1.º Prémio

925 751 527

Terça 12/01/21

BRAGA
TÁXIS

Sorteio 04/2021

24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

253
916
966
936
Autoridades de saúde
australianas aconselham sexo
com distância de 1,5 metros

JOGOS

GRAVIDINHA
DE 5 MESES

253
233
233
233

253
602
602
602

Sul, na Austrália, criou um site com conselhos para sexo durante a pandemia. Os
especialistas australianos recomendam que
“se mantenha uma distância de pelo menos
1,5 metros durante as relações sexuais”.
A sugestão está a ser ridicularizada, com
vários internautas a questionar, segundo o
Daily Star, “como é que é possível fazer sexo
com alguém a essa distância?”. Talvez por
isso as autoridades de saúde daquele país
recordem que “a forma mais segura de sexo
durante a Covid-19 é a ‘a solo’”.

2 10 18 34 35
*6 *9
Quarta 06/01/21

Sorteio 02/2021

4 29 35 46 47
+10
Quinta 07/01/21

Sorteio 01/2021

10 048
854
3.º Prémio 31 260
4.º Prémio 57 672
Terminação 8
Série sorteada 1.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 64

Sexta 08/01/21

Sorteio 03/2021

18 23 37 41 42
*4 *6

Sorteio 02/2021

HQJ 27639
Sábado 09/01/21

Sorteio 03/2021

18 22 25 29 33
+7

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: O Imperador, que
significa Concretização.
Amor: Faça uma surpresa ao seu
amor. Fortaleça a relação.
Saúde: Coma mais frutos secos,
como cajus e avelãs. Fazem bem
ao cérebro.
Dinheiro: Termine tarefas
pendentes. Concretizará os seus
objetivos.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 36, 41,
49
Touro
Carta do Dia: 9 de Paus, que
significa Força na Adversidade.
Amor: A sua relação poderá ser
posta à prova.
Saúde: Tenha mais cuidado com a
coluna. Evite carregar pesos.
Dinheiro: Controle as compras por
impulso. Os tempos são de
poupança.
Números da sorte: 6, 12, 19, 21,
28, 37
Gémeos
Carta do Dia: Rei de Ouros, que
significa Inteligente, Prático.
Amor: Possibilidade de assumir
uma relação séria que lhe trará
alegria.
Saúde: Irá sentir-se com muita
energia. Aproveite para passear.
Dinheiro: Está a produzir um
trabalho de elevado nível. Acredite
em si.
Números da Sorte: 2, 9, 14, 21, 33,
41

Balança
Carta do Dia: 6 de Espadas, que
significa Viagem Inesperada.
Amor: Se está só prepare-se, é
provável que o amor invada o seu
coração.
Saúde: Pode constipar-se. Evite
ambientes com ar condicionado.
Dinheiro: Possível viagem de
negócios. Correrá tudo bem.
Números da Sorte: 9, 12, 21, 27,
46, 48
Escorpião
Carta do Dia: 5 de Paus, que
significa Fracasso.
Amor: Evite perder tempo a
questionar os seus sentimentos. Se
está apaixonada, mergulhe de
cabeça no amor.
Saúde: Tome cuidado com o frio.
Corre o risco de apanhar uma gripe.
Dinheiro: Continue a empenhar-se
nas suas funções e evite o
fracasso. O sol há-de brilhar.
Números da Sorte: 19, 21, 28, 34,
39, 42
Sagitário
Carta do Dia: Cavaleiro de Copas,
que significa Proposta Vantajosa.
Amor: Valorize-se mais. Já dizia o
ditado “se eu não gostar de mim,
quem gostará?”.
Saúde: Cuide mais de si.
Dinheiro: Dia intenso a nível
profissional. Pode receber uma
proposta vantajosa.
Números da Sorte: 1, 9, 21, 27, 39,
41

Caranguejo
Carta do Dia: 5 de Copas, que
significa Derrota.
Amor: Com inteligência, conseguirá
dar a volta a uma desavença com o
seu par. Evite a derrota da sua
relação.
Saúde: Fortaleça o sistema
imunitário. Coma alho e cebola.
Dinheiro: Atenção aos gastos
exagerados. Chegou a hora de
amealhar.
Números da Sorte: 11, 16, 24, 28,
30, 43

Capricórnio
Carta do Dia: 5 de Espadas, que
significa Avareza.
Amor: Pense mais nos sentimentos
do seu par. Concentre-se em fazêlo feliz.
Saúde: O negativismo faz mal à
saúde. Afaste os maus
pensamentos.
Dinheiro: É importante que evite ser
avarenta. A generosidade pode
trazer-lhe valiosas recompensas.
Números da Sorte: 9, 17, 23, 27,
41, 49

Leão
Carta do Dia: 8 de Ouros, que
significa Esforço Pessoal.
Amor: Dê mais atenção à pessoa
amada. Amar é dar e receber.
Saúde: Período marcado pela
calma e pela harmonia. Aproveite
para guardar energias.
Dinheiro: Esforce-se para
desempenhar as suas tarefas com
esmero. O sucesso chegará.
Números da Sorte: 11, 19, 20, 28,
41, 47

Aquário
Carta do Dia: Os Amantes, que
significa Escolha.
Amor: O seu coração pode ser
acometido por dúvidas. Escolha o
que for melhor para si.
Saúde: O stress diário prejudica o
seu sistema imunitário. Cuide de si.
Dinheiro: Seja humilde com os seus
colegas. A simplicidade é uma
virtude.
Números da Sorte: 7, 13, 16, 25,
34, 39

Virgem
Carta do Dia: A Papisa, que
significa Estabilidade, Estudo e
Mistério.
Amor: Poderá atravessar um
período conturbado a nível
sentimental. Mantenha a calma.
Saúde: Procure deitar-se cedo e
dormir bem. Poupe-se.
Dinheiro: Partilhe as suas ideias
com os colegas. Juntos podem
descobrir novas oportunidades.
Números da Sorte: 1, 13, 27, 33,
41, 45

Peixes
Carta do Dia: 10 de Espadas, que
significa Dor, Depressão,
Escuridão.
Amor: Todas as pessoas têm
defeitos. Seja compreensiva e
aceite o seu par tal como ele é.
Saúde: Tendência para dores de
cabeça. Alimente-se bem.
Dinheiro: Hoje pode sentir-se mais
negativa. Não deixe que isso afete o
seu trabalho. Na vida tudo passa.
Números da Sorte: 2, 9, 16, 25, 36,
42

Publicidade

C
m

QUARTA, 13 JANEIRO 2021
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Guimarães

Supremo confirma pena por homicídio
O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) confirmou a pena de 18 anos de
prisão para um homem que, em Abril de 2019, matou uma mulher
e feriu mais três pessoas num café em Fermentões, no concelho de
Guimarães.
O acórdão, consultado pela Lusa, sublinha o “elevado grau de intensidade da vontade criminosa” do arguido, revelada pelo número de
golpes desferidos, com um objecto perfurante, em zonas vitais do
corpo de duas das vítimas, e a ausência de “motivo justificativo” para a agressão.
O “exasperado” grau de ilicitude do ato, traduzido numa agressão de
surpresa, sem qualquer pré-aviso e na presença de uma criança de
16 meses, é outro dos pontos destacados no acórdão.
O arguido foi condenado por um crime de homicídio simples, um
crime de homicídio qualificado na forma tentada e dois crimes de
ofensa à integridade física simples.
Terá ainda de pagar indemnizações no valor total de cerca de 250
mil euros por danos patrimoniais e não patrimoniais.

Vila Verde

Iniciada vacinação na Misericórdia

Viana do Castelo

Igreja de S. Lourenço da Montaria entra
no programa “valorizar o património”
O Município de Viana do Castelo e a Fábrica da Igreja Paroquial de S. Lourenço da
Montaria decidiram unir esforços para
"Valorizar o património".
As duas entidades assinaram um protocolo que prevê a preparação de uma candidatura a fundos comunitários para
obras de reabilitação e conservação da
igreja paroquial de S. Lourenço da Montaria.
De acordo com o documento assinado, o
Município irá proceder ao levantamento
das necessidades técnicas de reabilitação
e conservação da igreja, comprometendo-se a fazer um levantamento do edifício
através da identificação e mapeamento
das patologias existentes e de desenhos e

fotografias, preparando ainda a memória
descritiva e justificativa das intervenções
a efectuar e respectiva estimativa orçamental e definindo as prioridades de intervenção.
O objetivo será a preparação de um dossier técnico e projecto de execução das
obras a realizar que permitam fundamentar a realização de uma candidatura a fundos comunitários. A autarquia irá ainda
elaborar o dossier de candidatura a apresentar junto da Autoridade de Gestão do
Norte2020 e da CCDR-N.
A Câmara Municipal será a dona de obra
no âmbito da candidatura referente às
obras de reabilitação e conservação da
Igreja Paroquial de S. Lourenço da Monta-

ria, considerando que a Fábrica da Igreja
Paroquial não dispõe de recursos humanos, técnicos e materiais para o efeito, refere a autarquia em comunicado.
A mesma fonte explica que o Município de
Viana do Castelo está a promover um programa abrangente de valorização de património construído, designado “Valorizar
o Património”, cujos objectivos são qualificar espaços de valor arquitectónico, histórico e artístico relevante para o território; dinamizar o potencial cultural destes espaços enquanto locais privilegiados
de fruição cultural; promover e valorizar
os espaços referidos enquanto locais de
visitação, bem como a atractividade turística.

A Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde iniciou o processo de vacinação contra a Covid-19 com o objectivo de mitigar a pandemia
nas suas unidades,
Uma equipa do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Gerês/Cabreira, em colaboração com profissionais da instituição, vacinaram
utentes e profissionais da unidade de convalescença e ERPI Vila Verde no Lar 2, bem como no lar residencial e ERPI da vila de Prado.

Arcos de Valdevez

Natal Run Solidário ajudou famílias
Este ano, e devido à pandemia, o Natal Run Solidário não pôde sair
à rua, mas cumpriu-se o espírito solidário.
Apesar de não se terem realizado a caminhada e corrida habituais, a
população teve a oportunidade de ajudar a completar o Natal de famílias arcuenses, contribuindo com bens alimentares para a delegação de Arcos de Valdevez da Cáritas.
A Câmara Municipal recolheu os bens alimentares doados e entregou-os à Cáritas para posterior distribuição.
Publicidade

O SEU PARCEIRO DE INVESTIMENTO

Guimarães

Ecopontos nas escolas recolhem
máscaras para a sua valorização
O Município de Guimarães começou ontem a colocar ecopontos
em várias escolas do concelho onde devem ser depositadas
máscaras tendo em vista a sua valorização.
As máscaras e outro material de protecção contra a pandemia
devem ser colocados em ecopontos próprios ou no lixo comum e
nunca nos ecopontos de reciclagem.
Esta iniciativa decorre no âmbito do projecto “recolher e valorizar”,
através da recolha de máscaras em contexto escolar e a sua
valorização em novos produtos.
O projecto prevê a criação de novos produtos feitos à base de fibras
têxteis, a partir das máscaras recolhidas, ou a sua valorização em
placas poliméricas e briquetes.

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

