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Braga

‘Palhaços na Linha’ escancaram
sorrisos no Serviço de Pediatria

OS ‘DOUTORES PALHAÇOS’ da Operação Nariz Vermelho fintam o contexto pandémico de Covid-19
com projectos inovadores e virtuais, levando animação e divertimento às pediatrias hospitalares.
HOSPITAL

| Marta Amaral Caldeira |

“O riso é atemporal, a imaginação não tem idade e os sonhos
são para sempre.”
Walt Disney

Há um provérbio antigo que diz
que ‘rir é o melhor remédio!’,
sobretudo quando se está a lidar
com um problema, seja ele qual
for. Há mesmo estudos científicos que apontam para os muitos
benefícios que apenas alguns
minutos de riso trazem ao nível
da saúde, a começar pelo relaxamento e sensação de bem-estar
que despoleta. É precisamente
com esta missão, que os ‘doutores palhaços’, da ‘Operação Nariz Vermelho’, continuam a marcar presença nos hospitais,
levando a sua alegria às crianças
internadas, mas agora de uma
forma virtual.
Com a pandemia de Covid-19,
as visitas semanais dos ‘doutores palhaços’ deixaram de poder
realizar-se presencialmente, mas
as crianças e jovens hospitalizados continuaram a ser contagiados pela sua alegria, através de
vídeos transmitidos via canal
Youtube - TV ONV (Operação
Nariz Vermelho) e cujos conteúdos ainda estão online.
O projecto voltou a ser repensado e foi rebaptizado. Agora
são os ‘Palhaços na Linha’ que
divertem os pacientes mais novos dos hospitais. As visitas dos
‘doutores palhaços’ continuam a
fazer-se, de forma virtual, mas
em directo, com a dupla de palhaços a passar de quarto em
quarto, paciente a paciente, numa transmissão exibida num tablet e sob as rodas de um carrinho de soro.
Fernando Escrich, director artístico da ONV, foi “importado”
do Brasil, onde também desempenhava as funções de ‘doutor
palhaço’ em unidades hospitalares, e especificamente para animar o projecto português. É ele
que, juntamente com a equipa de

DR

Projecto ‘Palhaços na Linha’ da Operação Nariz Vermelho continua a levar alegria e diversão às crianças e jovens hospitalizados

lll
“Os ensaios ‘Palhaços
na Linha’ começaram em
Outubro e o projecto já
está implementado em seis
hospitais da região de
Lisboa e em cinco hospitais
da região Norte, entre os
quais o Hospital de Braga.”
Fernando Escrich
Director artístico da
‘Operação Nariz Vermelho’
artistas profissionais com quem
trabalha, tem repensado novas
formas para continuar a alimentar o sorriso das crianças e jovens internados nas alas pediátricas dos hospitais.
“Logo em Março, quando a
pandemia de Covid-19 se instalou, decidimos avançar imediatamente com a criação de vídeos
caseiros, com os nossos ‘doutores palhaços’ cada qual em sua
casa. Mas entendemos todos que
era essencial manter o projecto
activo e continuar a levar alegria
aos nossos doentes mais novos”.
Foi assim que surgiu a TV
ONV no canal Youtube, onde os
vídeos gravados pelos ‘doutores

DR

‘Doutores palhaços’ receitam riso como melhor método para ter mais saúde

palhaços’ eram depositados para
serem visionados pelos pacientes dos hospitais - mas o projecto acabou por ser ampliado, uma
vez que o acesso é permitido a
qualquer utilizador. Estão disponíveis mais de 300 vídeos no
Youtube.
“Em Setembro passado pensámos num possível retorno aos
hospitais e houve até uma reaproximação às equipas hospitalares que trabalham connosco
neste projecto, mas acabou por
não ser possível devido à situa-

ção pandémica, daí que pensámos em implementar um novo
projecto - os ‘Palhaços na Linha’ - através do qual realizados
uma espécie de ‘teleconsulta’ à
criança/jovem que está hospitalizado”, refere Fernando Escrich. Os ensaios começaram logo em Outubro e neste início de
ano de 2021 já está implementado em seis hospitais da região de
Lisboa e em cinco hospitais da
região Norte, entre os quais o
Hospital de Braga, mas o objectivo “é chegar a todos os hospi-

tais”.
O director artístico da ONV
destaca também todas as “parcerias” que possibilitam a realização do projecto, quer ao nível
dos profissionais de saúde dos
hospitais; quer ao nível dos
apoios de empresas como a a Teleperformance, a Cisco, a NOS,
ou Sam Singh, que ofereceram o
material informático e a respectiva higienização.
Uma das formas de apoiar a
ONV é através de donativos e/ou
da consignação do respectivo
IRS; mas há também há também
uma loja virtual solidária no site
oficial - www.narizvermelho.pt onde é dada toda a informação
sobre o projecto e formas de o
apoiar.
“A nossa arte do palhaço é a arte da relação, da arte de alterar
os outros com aquilo que faça,
de influenciar os outros, de mudar o seu dia, de transformar o
ambiente para algo mais leve,
mais belo, mais alegre”.
Há quase 10 anos que o ‘Dr.
Faísca que Pisca’ - personagem
interpretada por Janela Magalhães, actor de profissão, diverte
as crianças dos hospitais. “Adoro o que faço, tenho paixão pela
arte do palhaço e colocá-la ao
serviço dos outros e de uma instituição de prestígio e confiança
como a ONV é uma maravilha”,
confessa. “Ser ‘doutor Palhaço’
é oferecer tudo o que tenho de
mais parvo, idiota e brincalhão
de forma segura, vestido pelo
meu palhaço e entregá-lo às
crianças do hospital”.
Julieta Rodrigues é a ‘doutora
Foguete’. Iniciou a sua formação
em Psicologia, mas as Artes Performativas roubaram-lhe o coração. Realizou o curso de ‘Interpretação’ na Escola Superior de
Música e Artes do Espectáculo e
há cerca de 13 anos que integra
o projecto ‘Nariz Vermelho’.
Quis-se ‘palhaço’ “para desenvolver a arte mais maravilhosa
de todas: a de fazer rir os outros”.
Tanto o ‘Dr. Faísca que Pisca’
como a ‘Dra. Foguete’ são presença assídua no Hospital de
Braga, todas as terças-feiras. A
pandemia veio trocar-lhes as
voltas, mas as visitas, embora à
distância, mantêm-se regulares e
o sorriso dos jovens pacientes do
Hospital de Braga escancaramse sempre que os ‘doutores palhaços’ surgem no seu quarto, no
pequeno ecrã de um tablet que
os teletransporta à alegria da vida.
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Presença de palhaços no hospital tem
vários benefícios na saúde dos pacientes

ALMERINDA PEREIRA, directora do Serviço de Pediatria do Hospital de Braga, indica que estudos e a prática comprovam os
benefícios que a presença de palhaços tem na saúde e bem-estar de crianças/jovens doentes, dos pais e dos profissionais de saúde.

DR

Almerinda Pereira, directora do Serviço de Pediatria do Hospital de Braga, destaca “benefícios” da presença dos palhaços na unidade

HOSPITAL

| Marta Amaral Caldeira |

É com “entusiasmo” que o Serviço de Pediatria do Hospital de
Braga, liderado pela médica Almerinda Pereira, recebe os ‘doutores palhaços’ da ‘Operação
Nariz Vermelho’ (ONV). Com
uma média de ocupação anual
na ordem dos 80 por cento, a
alegria contagiante que os ‘doutores palhaços’ levam às crianças e jovens internados ‘não tem
preço’, mas tem resultados positivos na saúde dos pacientes.
Sem dúvidas quanto à “excelência” do trabalho que os ‘doutores palhaços’ realizam no Hospital de Braga, a directora do
Serviço de Pediatria assinala a
“interacção empática” que se estabelece entre estes e os pacientes reais, com doença crónica e
aguda. É essa interacção que se
mantém agora com os ‘Palhaços
na Linha’, projecto da ONV, que
visa manter as visitas dos ‘doutores palhaços’ activas através
de videochamadas, através das
quais comunicam directamente
com cada paciente, dada a impossibilidade de, neste momento, não se poderem realizar as visitas presenciais habituais.
“A aceitação tem sido boa”, garante Almerinda Pereira, indi-

DR

Projecto ‘Palhaços na Linha’ da Operação Nariz Vermelho contagia todo o serviço

lll
“Estamos muito satisfeitos
com o trabalho dos
‘doutores palhaços’ e
esperamos continuar a
usufruir da presença deles,
mesmo que seja de uma
forma virtual, devido à
pandemia de Covid-19, mas
esta interacção por
vídeochamada é uma maisvalia para todos.”

+ mais
“A presença de palhaços
especializados em
trabalho hospitalar
é comprovadamente
benéfica para as
crianças/jovens internados
no hospital, mas também
para os pais e para os
profissionais de saúde”,
sublinha a directora
do Serviço de Pediatria
do Hospital de Braga,
Almerinda Pereira,
apontando para
investigações da
Universidade do Minho
sobre o tema.
“As crianças melhoram
o humor, a qualidade de
vida durante o
internamento, com
diminuição a carga
dolorosa, dando uma
maior sensação de bemestar e de melhor
recuperação”.

.
Almerinda Pereira,
Directora do Serviço de Pediatria
do Hospital de Braga

DR

Crianças e jovens sentem-se mais felizes e bem-dispostos, mesmo que à distância

cando que esta “é uma forma de
as crianças e jovens internados
terem um contacto com o exterior”.
Cada directo é “personalizado”, ou seja, os ‘doutores palhaços’ sabem quais são as patologias de cada paciente que vão
visitar, mediante a autorização
dos pais e a sua disposição. O
humor é ‘prato do dia’ e a músi-

ca, partidas e performances teatrais criam um clima propício à
boa-disposição.
Uma sensação de bem-estar, de
diminuição de stress e de dor são
alguns dos principais benefícios
para a saúde trazidos pelo riso
que chega através dos ‘doutores
palhaços’.
“Embora o projecto ‘Palhaços
na Linha’ seja recente, os ‘dou-

tores palhaços’ já colaboram
com o Hospital de Braga desde
2009 e há vários estudos realizados, inclusivamente teses de
mestrado e até um doutoramento
com a Escola de Psicologia da
Universidade do Minho, comprovando o impacto positivo do
projecto quer junto das crianças
e jovens internados, quer junto
dos pais e dos profissionais de
saúde também, tornando os seus
dias um pouco mais ‘leves’”, garante a directora do Serviço de
Pediatria, onde estão internadas
todas as crianças e adolescentes
até aos 17 anos com todo o tipo
de patologias, durante 365 dias.
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Vírus sem força para confinar a fé
de quem procura conforto espiritual
FIÉIS cumpriram o hábito de assistirem à missa dominical. Mais do que nunca, cultivam a fé e a esperança de dias melhores
para a sua família e comunidade. Apesar dos receios consideram as igrejas locais seguros, onde todas as regras são cumpridas.
RELIGIÃO

| Paula Maia |

O novo confinamento não afastou os fiéis das celebrações que
tiverem lugar neste fim-de-semana em praticamente todas as
paróquias do concelho. Em São
José de S. Lázaro, na eucaristia
das 11 horas deste domingo, a
lotação foi praticamente a mesma dos tempos de pandemia, altura em que as eucaristias começaram a ser realizadas com restrições quanto à lotação, distaciamento e regras de higienização das mãos.
Sozinhos ou em família, os
fiéis que têm por hábito ir à missa, quer à semana, quer ao fim-de-semana, dizem que continuarão a fazê-lo, assumindo que
as igrejas são locais seguros.
“Viemos sempre à missa e continuaremos a fazê-lo enquanto as
igrejas mantiveram as portas
abertas” revelou ao CM um casal que mesmo não sendo do
concelho, faz questão de vir todos os domingos à missa “a várias igrejas da cidade”.
Maria do Céu Fernandes e
Conceição Sousa integram o coro da paróquia de S. Lázaro. Todos os domingos ocupam o seu
lugar “com a devida distância”.
“Nunca deixei de vir à eucaristia”, diz-nos Conceição, garantindo que com os lugares assinalados, a regra dos distanciamento é cumprida.
“Penso que fizeram bem não
fecharem as igrejas e as celebrações porque considero que este
confinamento não tem qualquer
cabimento. Fecharam algumas
coisas, mas as escolas estão
abertas, algum comércio está
aberto. Os pais que estão em

ROSA SANTOS

Cumprindo o distanciamento, os fiéis continuam a manter as suas rotinas de fé apesar do aperto das medidas de restrição

confinamento acabam por ter de
sair de casa. Que confinamento é
este? Por isso, não vejo porque é
que poderiam fechar as igrejas”,
afirma por sua vez Maria do Céu
Fernandes.
Apesar de ser estar integrada
no grupo de risco por padecer de
algumas patologias crónicas,
Maria do Céu nunca deixou de ir
à igreja. “Quer seja na igreja,
nas compras ou em qualquer outro lugar temos de nos acautelar,
cumprindo as regras. Reverter
esta situação passa pela responsabilidade de cada um”, continua.
Estas paroquianas são unânimes na opinião de que ir à igreja
é um acto que “alimenta e cultiva fé”, embora nestes tempos de
pandemia os pedidos sejam mais
específicos e em torno “do fim

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

da pandemia”.
Desde Maio, altura em que foram retomadas as celebrações
eucarísticas, que Maria da Conceição, de 70 anos de idade, assiste às celebrações religiosas e,
diz, não será por causa do novo
confinamento que o deixará de
fazer. “Não há riscos acrescidos
em vir à igreja”, diz a paroquiana de S. Lázaro, confessando
que nestes tempos conturbados
“peço a Deus que acabe de vez
com esta pandemia”. Apesar da
idade já avançada, Maria da
Conceição diz não ter medo de
assistir à missa. “Se todas as regras são cumpridas, porquê ter
medo?”, remata.
Quem diz também não ter medo de ir à missa é Francisca da
Silva. A caminho dos 81 anos de
idade repete o ritual sempre que
pode. “Já falhei algumas vezes,
mas somente por motivos de
saúde que não relacionados com
a Covid. Mas, sempre que puder
continuarei a vir”, diz, confessando também que além dos
seus pedidos pessoais, “intercede” junto de Deus para que “esta
peste acabe”.

§nota
Um dos locais mais visitados

Peregrinos continuam a ir ao Santuário
Sameiro para assistir às eucaristias
Apesar do frio intenso que se fez sentir na manhã de ontem (-1ºC às primeiros horas), o padre Delfim Coelho, reitor do Sameiro, referiu que a primeira
missa de domingo no santuário, que se realizou às 7.30 horas, na Cripta, estava “composta”. O mesmo aconteceu nas eucaristias das 9.30 e das 11.30
horas. “As pessoas têm tido muito cuidado, colocando-se distantes quanto
possível”, referiu o prelado, adiantando que nestes dias opta-se por realizar
as celebrações na Cripta, dado ter um espaço mais amplo.
“Aqueles que têm algo interior a que se agarrarem continuam a vir. Nota-se
uma certa apreensão, um certo receio porque a situação actual é bem diferente da do primeiro confinamento, mas os fiéis continuarão a vir e a ter todas as precauções possíveis consigo e com ou outros”, continua, o padre Delfim Coelho, admitindo que neste primeiro fim-de-semana o decréscimo de
fiéis foi residual. “Termos de encontrar modos de incutir nas pessoas ainda
mais confiança para que venham e se sintam em segurança. Há muita gente que não vem mas que tem o mesmo sentido interior: necessitam da eucaristia porque ela é o grande alimento semanal do cristão. Sem isso, as pessoas sentem muita mais dificuldade em enfrentar esta situação”, continua.
Ao contrário do que aconteceu
no primeiro confinamento, neste
segundo as celebrações litúrgicas, nomeadamente a Eucaristia
e as Exéquias vão continuar. Ou-

tras celebrações, como baptismos, crismas e matrimónios foram suspensos ou adiados “para
momentos mais oportunos”,
quando a situação o permitir.
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Em S. Victor pode-se reservar lugar
nas missas através de aplicação móvel

AS PRIMEIRAS eucaristias dominicais deste novo confinamento tiveram praticamente o mesmo número de fiéis das anteriores.
A gestão é feita graças a uma aplicação que permite aos párocos gerir a capacidade da igreja, garantindo a segurança de todos.

ROSA SANTOS

Antes de entrar na igreja é cumprido o já ‘ritual’ da desinfecção das mãos

RELIGIÃO

| Paula Maia |

Na paróquia de São Victor, uma
das mais populosas do concelho,
a igreja manteve-se este domingo com a lotação habitual dos
últimos meses. Desde que a pandemia impôs medidas de restrição para impedir a disseminação
da Covid que a paróquia decidiu
utilizar uma aplicação disponível no seu site, onde os fiéis podem reservar um lugar nas euca-

ristias com a certeza do cumprimento das medidas de segurança, nomeadamente o distanciamento social. É através dessa
aplicação que os párocos locais
conseguem, com a devida antecedência, fazer a distribuição
das pessoas de acordo com a capacidade da igreja à luz das novas regras de segurança. Desta
forma, quem pretende assistir a
uma missa poderá saber se terá
lugar ou não, sem correr o risco
de voltar para trás. “Há quem

ROSA SANTOS

A gestão dos lugares é simplificada com a aplicação móvel adoptada pela paróquia

goste, mas há também quem não
goste”, adianta um dos párocos
de S. Victor, Sérgio Torres. O
certo é que as eucaristias têm tido a lotação preenchida e este
fim-de-semana, o primeiro deste
novo confinamento, não foi excepção. “A missa das 9.40 e a
das 11 horas deste domingo tiveram as mesmas pessoas que em
fins de semana anteriores, 90.
Ou seja, a lotação máxima”, garantiu o padre ao CM, explicando que as pessoas mais idosas

sque não dominam tão bem as
novas tecnologias também podem garantir o seu lugar através
do telefone.
Seja como for, o pároco está
convicto que, à semelhança do
que aconteceu este fim-de-semana, o novo confinamento não vai
afastar os fiéis das da igreja, pelo menos menos aqueles que tinham já como hábito assistir às
celebrações.
Para Sérgio Torres, o maior impacto da pandemia foi a restri-

ção que impôs em termos de lotação da igreja. “Neste momento
podemos ter 90, 100 pessoas em
cada eucaristia. Numa missa
normal, ao domingo, tínhamos
200 a 250 pessoas. Nota-se uma
diferença”, revela o pároco,
acrescentando que os mais “fidelíssimos” são os idosos, “supostamente aqueles que não deveriam vir, ou pelo menos, com
regularidade, optando por vir
durante a semana por as eucaristias terem menos gente”, remata.
Publicidade
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COVID-19
549,801

MORTES

RECUPERADOS

MINISTÉRIO PÚBLICO arquivou o processo que visava autarcas e técnicos.
Permuta da Rodovia foi “benéfica para a Câmara Municipal de Braga”.

CASOS ACTIVOS

PARQUE DESPORTIVO RODOVIA

8,861 (+152)

Casos Confirmados

PORTUGAL

406,929 (+4,387)

+ 10,385 NOVOS CASOS

134,011 (+5,846)
Portugal
Banco de Fomento
abre hoje duas linhas
de crédito de 1.100 ME

256208
NORTE

O Banco Português de Fomento
(BPF) abre hoje a as candidaturas para duas linhas de crédito
de apoio à economia de 1.100
milhões de euros para apoiar a
indústria, turismo e eventos,
sectores afectados pela crise
pandémica. Em comunicado,
BPF refere que as duas linhas de
crédito foram criadas com o objectivo de “apoiar o emprego e a
manutenção dos postos de trabalho de três sectores fortemente afectados pela pandemia”.

73351

CENTRO

184063
LISBOA
E VALE DO
TEJO

18200
ALENTEJO

12460
ALGARVE

1607

2912

MADEIRA

AÇORES

95,332,679

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 399,764 NOVOS CASOS
CASOS

2,037,265

68,043,407

MORTES

Processo da permuta
de terrenos foi arquivado

ACTIVOS

CRÍTICOS

EUA
24,420,384 406,709 9,622,959 28,831
ÍNDIA
10,572,672 152,456 209,519 8,944
BRASIL
8,460,244 209,509 861,951 8,318
RÚSSIA
3,568,209 65,566 542,212 2,300
REINO UNIDO 3,395,959 89,261 1,771,962 3,789

Mundo
Brasil aplica dose de vacina minutos após aprovação
O Brasil, um dos países mais afetados pela pandemia de Covid-19, aplicou
ontem a primeira dose da vacina contra a doença a uma enfermeira, em
São Paulo, após a aprovação de duas vacinas pela entidade reguladora
brasileira. A primeira dose da vacina ‘Coronavac’, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e pelo Instituto Butantan, brasileiro, foi aplicada
poucos minutos depois de a sua utilização de emergência ter sido aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

| Patrícia Sousa |

O Ministério Público (MP) arquivou a queixa formulada contra autarcas e técnicos municipais em torno do processo de
permuta de terrenos que deu origem à expansão do Parque Desportivo da Rodovia. A permuta
“foi benéfica para os interesses
da Câmara Municipal de Braga e
do ponto de vista ambiental, arquitectónico e de enquadramento paisagístico, a relocalização
dos apartamentos turísticos adequa-se melhor à finalidade do
projecto de alargamento do
complexo desportivo da Rodovia, extensão da ciclovia e das
margens do Rio Este”, pode lerse no comunicado enviado pelo
município.
Esta permuta concretizou-se
em 2015, tendo em vista a expansão e requalificação do Eixo
Desportivo da Rodovia, traduzindo-se na troca directa, sem
qualquer contrapartida financeira adicional, de parcelas contíguas de idêntica dimensão e
classificação em sede de Plano
Director Municipal (PDM).
Na ocasião, e no quadro da
aprovação desta decisão nos órgãos municipais (Câmara e Assembleia), “os responsáveis políticos do Bloco de Esquerda e
CDU anunciaram a interposição
de queixas no MP, o que terão
concretizado de forma expressa
ou sob a capa do anonimato”, lêse ainda no comunicado.
O MP concluiu, com base numa peritagem, que “os dois terrenos têm valor igual, e que o
principal interessado na permuta
era a câmara e não a empresa
privada, considerando mesmo
que a opção pela expropriação
(defendida pelos denunciantes)
acarretava custos monetários volumosos”.
De destacar que a permuta realizada entre o Município de Braga e uma empresa privada, foi
aprovada, em 2015, pela Assembleia Municipal de Braga, com
sete votos contra da CDU e do
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Parque Desportivo da Rodovia

grupo Cidadania em Movimento
(CEM) e 20 abstenções do Partido Socialista, tendo sido aprovada pela restante maioria dos 48
deputados municipais e presidentes de junta eleitos.
No quadro da tramitação do
processo de permuta, “não houve qualquer indicação de interferência dos responsáveis políticos
do município no processo de
avaliação realizado pelos técnicos, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista
urbanístico, depositando o executivo municipal total confiança
nos funcionários da autarquia, e
a estes deixando uma palavra
pública de reconhecimento e de
solidariedade pelas circunstâncias em que se encontraram inopinadamente envolvidos”, subli-

nha ainda o mesmo documento.
A obra, cujo investimento se
cifrou em mais de três milhões
de euros, contribuiu “de forma
inegável e indesmentível para a
requalificação urbanística e paisagística de toda aquela zona da
cidade, sendo um equipamento
de excelência, que é uma referência nacional ao nível da qualidade e usabilidade para a prática desportiva e de lazer”, defende.
O executivo municipal expressa “profundo orgulho no projecto concretizado”, lamentando
que “meros juízos de intenções
não fundamentados possam recorrentemente conduzir a este
patamar de ataque ao bom nome
de pessoas e instituições”.

lll
Além do presidente da câmara, Ricardo Rio, o então
vice-presidente, Firmino Marques, e o vereador Miguel
Bandeira, todos eleitos pela coligação, no processo
eram ainda arguidos técnicos e responsáveis municipais
e os proprietários da parcela privada do terreno.
No total, havia 13 arguidos constituídos.
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Vila Verde

Minho

Câmara
apoia famílias
e empresas

ENTREGA de bens alimentares, o pagamento de
medicamentos e isenções de taxas são algumas
das medidas apresentadas pela autarquia.
VILA VERDE
| Redacção |

A Câmara Municipal de Vila
Verde vai apoiar as famílias e
empresas do concelho durante o
período de confinamento. As
novas medidas visam atenuar os
efeitos da pandemia causada pela Covid-19.
Além do acompanhamento das
famílias em situação de carência
financeira, está também prevista
a entrega de bens alimentares,
receitas médicas e medicamentos a pessoas idosas e doentes
crónicos, numa acção desenvolvida em articulação com os serviços de saúde e os presidentes
de juntas de freguesia do concelho. A autarquia disponibiliza linhas telefónicas para apoio psicológico e social e garante o
acompanhamento dos idosos
através do Projecto Idade Maior
que conta com o apoio da Cruz
Vermelha Portuguesa e da GNR.
No que se refere às instituições
particulares de solidariedade social, o município vilaverdense
atribuiu recentemente um apoio
de 100 mil euros para ajudar a
combater a pandemia. Foi ainda
entregue material de protecção
individual (máscaras, luvas e gel
desinfectante) a estas instituições de solidariedade social, as-

lll
“É fundamental unir esforços
para ajudar famílias e empresas a superarem o agravamento das dificuldades
que já vinham enfrentando
desde Março do ano passado. Este é um momento particularmente difícil e só um
trabalho em rede permitirá
chegar a todos.”

sim como ao Centro de Saúde e
aos Bombeiros Voluntários.
As escolas estão a ser equipadas com materiais de desinfecção e protecção, tapetes pedilúvio e termómetros.
No que se refere às empresas,
está prevista a isenção de 60 por
cento da facturação relativa ao
mês de Dezembro e primeiro trimestre de 2021 para as tarifas fixas e variáveis aplicáveis aos
serviços de água, saneamento e
resíduos, para os consumidores
que desenvolvem actividades de
comércio e serviços cujas superfícies dos estabelecimentos tenham até 200 metros quadrados
(m2) de área, podendo, no caso
da restauração ser ultrapassado
este limite. A isenção total das
taxas de ocupação de espaço público, durante este ano, para instalação de mobiliário urbano,
toldos e publicidade, para todas
as empresas de restauração, comércio e serviços sedeadas no
concelho cuja superfície comercial não exceda os 200 m2 (podendo este limite ser ultrapassado no caso da restauração).
Casos os espaços comerciais
sejam da propriedade do município, está prevista a isenção 50
por cento do pagamento das rendas durante o primeiro trimestre
de 2021 aos estabelecimentos
afectos ao comércio, restauração
e serviços.
António Vilela, presidente da
Câmara Municipal de Vila Verde, considera que “é fundamental unir esforços para ajudar famílias e empresas a superarem o
agravamento das dificuldades
que já vinham enfrentando desde Março do ano passado. Este é
um momento particularmente
difícil em que só um trabalho em
rede e de conjugação de esforços
nos permite chegar a todos e não
deixar ninguém para trás”.

DR

António Vilela, autarca de Vila Verde
Publicidade
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Confinamento preocupa comerciantes
ASSOCIAÇÕES empresariais do distrito de Braga defendem que o comércio de proximidade devia ser excluído do confinamento
e apela ao Governo para que disponibilize os apoios às empresas com mais rapidez. O objectivo é evitar encerramentos.
MINHO

| Redacção |

As associações empresariais do
distrito de Braga estão preocupadas com o impacto do confinamento na sustentabilidade das
empresas de comércio, serviços
e restauração.
Num comunicado conjunto, as
associações (Associação Comercial de Braga, Associação Comercial e Industrial de Barcelos,
Associação Comercial e Industrial de Esposende, Associação
Comercial e Industrial de Famalicão, Associação Comercial e
Industrial de Vizela e Associação Empresarial de Fafe, Cabeceiras de Basto e Celorico de
Basto), afirmam que “temem
que o novo confinamento provoque um aumento sem precedentes do número de encerramentos

de estabelecimentos e de empresas” e a consequente perda de
postos de trabalho. No mesmo
documento referem que “o Governo podia e devia excluir do
novo confinamento o comércio
de proximidade”, já que o mesmo cumpre com rigor as normas
e boas práticas de higiene e segurança estabelecidas pela Direcção-Geral de Saúde e não está sujeito a uma grande pressão
de procura por parte dos consumidores.
As associações comerciais do
distrito de Braga consideram
que os apoios que têm sido disponibilizados pelo Governo “são
manifestamente insuficientes” e
reiteram a necessidade dos mesmos chegarem às empresas com
mais rapidez.
Em relação ao lay-off simplificado, as entidades representati-
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Comércio quer mais apoios

vas dos comerciantes no distrito
de Braga defende que “seja
comparticipado a 100 por cento

pela Segurança Social, para as
empresas que tenham encerrado
devido ao confinamento, ou cuja

facturação tenha sido penalizada
pelo confinamento.
A adopção de um regime especial de apoio às rendas dos meses de Janeiro e Fevereiro, que
assegure a comparticipação integral do valor das rendas e a concretização de um programa de
promoção da retoma das actividades económicas mais afectadas pelo confinamento, são outras das propostas das associações de comerciantes.
As mesmas estruturas apelam
aos portugueses que cumpram
escrupulosamente as regras deste confinamento, para que se reduza, com o almejado sucesso, o
número de infecções, respeitando, deste modo, os enormes sacrifícios a que estão a ser sujeitas as empresas portuguesas e o
esforço dos vários profissinais
de saúde.

Publicidade

§Ave
Guimarães

Trânsito interrompido na Rua Gil Vicente
devido a obras de beneficiação do pavimento
A Rua Gil Vicente vai estar interdita ao trânsito automóvel, a
partir de hoje e até ao próximo dia 23 devido a obras a realizar no pavimento. Os trabalhos incluem o levantamento e reposição do cubo existente, e a substituição de tampas das redes de drenagem de águas pluviais e residuais.
O acesso pedonal às habitações e ao comércio da rua está garantido.
A Câmara Municipal de Guimarães promete gerir os acessos
pontuais para cargas e descargas do comércio local e apela à
compreensão dos munícipes para eventuais constrangimentos causados pela obras.

Famalicão

Alunos do segundo ano da Escola Básica de Bairro
treinaram estratégias de cálculo mental
Os alunos do segundo ano de escolaridade da Escola Básica de
Bairro trabalharam, recentemente, as estratégias de cálculo
mental através do recurso à Plataforma Hypatiamat. Trata-se
de uma plataforma digital com vários jogos organizados segundo os temas e competências presentes no currículo escolar do primeiro cíclo e que podem ser usados em dispositivos
móveis. O uso desta plataforma permite estimular o trabalho
individual e a concentração, bem como o cálculo mental, ao
ritmo de cada aluno.
No caso da Escola Básica de Bairro, os alunos jogaram o ‘Jogo
da Adição’ e a ‘Roda da Adição’.
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§Saúde

Câmara entrega cabazes
a famílias carenciadas

nenses vão também contar com
apoio da autarquia, nomeadamente através da isenção de pagamento da tarifa de disponibilidade de água, de Janeiro a Abril,
da isenção de pagamento da tarifa de disponibilidade dos resíduos sólidos urbanos, de Janeiro
a Abrilm e da isenção de pagamento da tarifa de disponibilidade do saneamento de águas residuais, no mesmo perído, entre
outras medidas.
As instituições de solidariedade social e os bombeiros, vão
contar com a antecipação do pagamento do subsídio, com a entrega de equipamentos de protecção individual, a realização
de testes à Covid-19 aos utentes
e profissionais e com a manutençção de uma bolsa de voluntariado.

APOIO pretende minimizar o impacto da pandemia da Covid-19
junto dos agregados familiares com carências económicas e sociais.
MONÇÃO

| Redacção |

O município de Monção vai entregar cabazes alimentares a famílias sinalizadas pelo Serviço
de Acção Social. A medida consta do novo pacote de medidas de
cariz social adoptado pela autarquia para ajudar a minimizar o
impacto da pandemia nas famílias do concelho.
Nesse sentido, também os alunos das famílias mais carenciadas vão poder usufuir de apoio
alimentar por parte da edilidade,
que mantém em funcionamento
uma linha municipal de apoio às
famílias.
O comércio e indústria monça-
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lll
Câmara Municipal de Monção vai entregar cabazes alimentares a famílias sinalizadas pelos Serviços de
Acção Social da autarquia.

Ponte da Barca
Comunidade escolar
vai realizar testes
de rastreio à Covid-19
Os alunos, professores e auxiliares
de acção educativa dos pólos do
Agrupamento de Escolas de Ponte
da Barca vão, amanhã, realizar testes de rastreio à infecção pelo novo
coronavírus.
A acção desenrola-se com recurso
a testes rápidos que foram adquiridos pela Câmara Municipal de Ponte da Barca.
O objectivo é contribuir para mitigar a pandemia e garantir que a escola é um local seguro.
Estes testes rápidos de detecção
de antigénio para o Sars-Cov-2
(vírus da Covid-19) serão realizados
nas escolas por profissionais indicados pelas autoridades de Saúde
Pública e os resultados ficarão disponíveis em poucos minutos, sendo
que apenas serão efectuados com
prévio consentimento por parte
dos encarregados de educação.
A autarquia apela à manutenção
de comportamentos responsáveis.

Câmara de Monção vai ajudar as famílias com cabazes alimentares
Publicidade
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Eleições
§notas
Tiago Mayan Gonçalves

João Ferreira

No dia em que lançou um cartaz com a mensagem “O Presidente de todos os portugueses
(até dele)”, numa provocação a André Ventura,
o candidato liberal Tiago Mayan criticou também Marcelo Rebelo de Sousa por fazer campanha num lar. “Em menos de uma semana,
Marcelo descredibilizou as orientações da Direcção-Geral da Saúde (DGS), pôs em causa a
fiabilidade dos testes e fez campanha num lar
de idosos enquanto esperava resultado do teste à covid-19”, afirmou Tiago Mayan Gonçalves
numa publicação no Twitter.

O candidato presidencial João Ferreira admitiu
ontem que pode ser necessário requisitar serviços privados de saúde para acorrer a uma situação que classificou como sendo “de emergência”, no contexto da pandemia. “Todos os
meios devem ser mobilizados para assegurar a
resposta que seja necessária, inclusive aqueles
que, estando previstos no Orçamento do Estado, ainda carecem de concretização no Serviço
Nacional de Saúde, incluindo, se necessário,
requisitando, como está previsto na lei, também serviços privados” defendeu.

Ataque a André Ventura
e críticas a Marcelo

Mobilizar todos os meios
para garantir resposta

Publicidade

Governo quer acelerar
vacinação dos bombeiros
MARCELO Rebelo de Sousa visitou quartel dos bombeiros
e defendeu que têm risco idêntico ao pessoal do INEM.
POLÍTICA

| Redacção |

O Presidente da República e recandidato
disse ontem que o Governo quer "acelerar
o processo de vacinação" contra a covid19 de bombeiros e defendeu que por
transportarem doentes têm risco idêntico
ao pessoal do INEM.
Marcelo Rebelo de Sousa visitou ontem,
enquanto candidato presidencial, o quartel dos Bombeiros Voluntários do Dafundo, no concelho de Oeiras, onde ouviu relatos sobre as dificuldades causadas pelos
actuais tempos de espera à porta dos ser-

viços de urgência hospitalares para a entrega de doentes. Mas foi na qualidade de
chefe de Estado que acabou por comunicar informações sobre a vacinação dos
bombeiros, referindo que procurou inteirar-se do assunto com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, depois de ter falado com o presidente da
Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime
Marta Soares.
Marcelo Rebelo de Sousa disse ter ficado a saber que os bombeiros vão ser vacinados "em conjunto com as Forças Armadas e com as forças de segurança, nos
chamados serviços essenciais".

Marisa Matias
PROMOÇÃO 14 A 27 DE JANEIRO

2,59€

Bolachinhas Cerelac
Nestlé
180gr

É preciso cumprir e dar condições
para cumprir o confinamento
POLÍTICA

| Redacção |

A candidata presidencial bloquista, Marisa Matias, apelou ontem aos portugueses
para que cumpram o confinamento devido à situação preocupante e trágica da
pandemia, insistindo que é agora que toda
a capacidade instalada deve estar ao dispor do SNS.
No final de um encontro com seis precárias do Instituto do Emprego e Formação

Profissional (IEFP), no Porto, para alertar
para a luta destes formadores para terem
contrato de trabalho, Marisa Matias foi
confrontada com as imagens de filas de
ambulâncias em hospitais e os avisos de
várias unidades hospitalares que estão a
atingir o limite devido à covid-19.
O que é preciso, na opinião da recandidata apoiada pelo BE, “é dizer às pessoas
que têm de cumprir e ao mesmo tempo
dar condições para que se possa cumprir”
o confinamento em vigor desde o dia 15.

Ana Gomes

“Temos de combater estes racistas
que têm projecto de voltar à ditadura”

1,99€

Cerelac Farinha
Láctea Nestlé
500gr

Loja de Ferreiros e Campo da Vinha

POLÍTICA

| Redacção |

A candidata presidencial Ana Gomes recebeu ontem palmas de apoio de membros da
comunidade cigana num bairro social em
Porto Salvo, em Oeiras, e comparou André
Ventura a “aldrabões de feira que vendem
banha da cobra”.
Na agenda estava marcada uma reunião
com a Associação de Moradores do Bairro
dos Navegadores que rapidamente se
transformou numa visita, até pela insistên-

cia da representante da comunidade cigana, Alexandra Gameiro, para que fosse conhecer a parte de baixo do bairro.
Foi no local onde se concentram os moradores de etnia cigana, que Ana Gomes
recebeu apoios mais entusiásticos e até
aplausos, e em que as conversas giraram à
volta do adversário a Belém e líder do
Chega, André Ventura, pela negativa.
“Temos de combater estes racistas que
têm um projecto de voltar à ditadura, todos
somos pessoas de bem e queremos liberdade e democracia”, vincou Ana Gomes.
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Longas filas surpreenderam eleitores
que optaram pelo voto antecipado

VOTO ANTECIPADO para as eleições presidenciais levou ontem milhares de pessoas ao Altice Forum Braga. Votação decorreu
sem incidentes, mas com algumas críticas, já que a afluência motivou filas, espera e alguma aglomeração.
PRESIDENCIAIS

+ mais

| Teresa Marques Costa |

Foram muitos os eleitores que
se inscreveram no voto antecipado para as eleições presidenciais
para evitar aglomerações, no
proximo domingo, e que ontem
foram surpreendidos pelas filas
e por algum tempo de espera no
exterior do Altice Forum Braga.
“Inscrevi-me porque pensei
que era mais rápido, mas demora-se mais tempo” queixava-se
ontem Artur Aguiar que escolheu a hora de almoço para exercer o voto antecipado, numa altura em que as filas juntaram
centenas de pessoas para as 11
mesas de voto.
Outra queixa de Artur Aguiar
incidiu na falta de distanciamento social entre as diferentes filas,
já que a separação das filas, com
gradeamento se verificava apenas a partir dos painéis que identificavam cada mesa de voto.
Argumentando que o processo
costuma ser mais rápido na Escola Secundária Carlos Amarante, onde é habitual votar, Artur
Aguiar mostrou-se decepcionado com a “má organizaçao” do
voto antecipado.
A proximidade das filas também foi criticada por Ana Isabel
Oliveira, médica de profissão
que exerceu o seu direito de voto
antecipado porque trabalha no
dia das eleições.
Ana Isabel Oliveira não estava
a contar com a espera, mas fez
questão de cumprir o direito de
voto que exerceu, de forma antecipada, pela primeira vez.
Surpreendidos pela afluência,
Margarida Morais e Alexandre
Lopes criticaram a desorganização das filas, sugerindo umas fitas que garantissem a separação
e o devido distanciamento.
O casal votou antecipadamente
pela primeira vez. Ela porque é
médica e trabalha no próximo
domingo e ele porque os dois filhos o obrigam a ficar em casa
no dia das eleições.
Pedro Amorim também não
contava com tanta aglomeração.

Para votar em Braga, num
processo que decorreu no
Altice Fórum, inscreveram-se 5.972 eleitores, a
grande maioria (4.513) do
concelho, mas também
eleitores de outros
concelhos.
As mesas de voto foram
equipadas com um
software de gestão de filas
de espera, desenvolvido
pela MobiQueue, empresa
da comunidade da Startup
Braga.
ROSA SANTOS

No exterior do Altice Forum Braga, formaram-se longas filas

lll
O presidente da Câmara
Municipal de Braga, Ricardo
Rio, que também votou
ontem, sublinhou a
importância do voto
antecipado para “aligeirar a
carga” sobre as mesas de
voto que no dia 24
funcionarão nas juntas de
freguesia.
Foi aliás, o “medo de aglomerações”, no dia das eleições, que o
levou a pedir o voto antecipado
que cumpriu pela primeira vez.
“Achava que ia ser menos gente” confessou ao “Correio do
Minho” enquanto esperava para
votar, o que faz questão de cumprir, assumindo: “nunca falhei
nenhuma eleição”.
O casal Maria e Pedro Ribeiro
optou pelo voto antecipado “para evitar a confusão” e foi surpreendido pela enorme afluência.
“Tínhamos pensado vir mais
cedo, mas é difícil antecipar
quando está menos gente” afir-

ROSA SANTOS

Mesas de voto estavam equipadas com software de gestão de espera

mou Maria Ribeiro que fez, no
entanto, questão de votar.
“Não estava a contar com esta
confusão” admitiu Diogo Araú-

jo, enquanto se juntava a uma
das longas filas que se formaram
pela hora de almoço.
A opção pelo voto antecipado

foi na tentativa de “ter menos
gente” justificou, surpreendido
pela grande adesão dos eleitores
em Braga.
Elísio Araújo também tentou
fugir à confusão do dia das eleições, antecipando o voto, mas
acabou por enfrentar alguma espera, que se verificou um pouco
por todo o país.
Com mobilidade reduzida, por
se deslocar em cadeira de rodas,
Mário Magalhães, teve prioridade na votação e elogiou o processo
“Correu muito bem e tiveram
todos os cuidados” corroborou a
esposa, Lídia Magalhães, que
também exerceu o direito de voto antecipado.
Miguel Ângelo já antecipava
que ia haver muita afluência,
mas optou pelo voto antecipado
porque está em Braga, deslocado, por motivos de trabalho e
não quis deixar de votar.
Patrícia Magalhães também fez
questão de cumprir o seu direito
de voto. “Mais que um direito,
um dever, é um acto de resistência” afirmou, lamentando que a
espera das filas possa afastar os
eleitores “num tempo cada vez
mais impaciente”.
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FC FAMALICÃO AFASTA-SE DO FUNDO DA TABELA

TRIUNFO nos Açores permite aos famalicenses respirarem melhor. Moreirense sobe à sétima posição da classificação geral.

I LIGA PORTUGUESA
JORNADA 14
TOTAL

CASA

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

36
32
32
27
25
20
17
17
15
15
15
14
13
13
12
12
11
11

14 11
14 10
14 10
14 9
14 7
12 6
14 5
14 4
14 3
14 4
14 4
14 3
13 3
14 3
13 3
13 2
13 3
14 1

3
2
2
0
4
2
2
5
6
3
3
5
4
4
3
6
2
8

0
2
2
5
3
4
7
5
5
7
7
6
6
7
7
5
8
5

31
36
28
23
19
15
16
11
10
13
13
16
11
10
15
6
9
14

9
17
14
15
12
12
18
15
15
18
23
25
16
16
19
11
17
24

RESULTADOS

FORA

V E D M S

V E D M S

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

6
4
4
4
2
4
3
1
1
3
0
2
1
1
0
1
1
0

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

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

15
19
15
9
12
4
5
9
6
5
8
9
9
5
12
5
5
5

5
9
7
3
6
9
5
6
5
10
8
16
11
6
9
8
5
11

1
1
2
0
3
2
0
2
4
1
1
2
1
2
1
3
0
6

0
1
1
4
2
0
5
4
3
3
5
3
3
4
5
2
6
2

16
17
13
14
7
11
11
2
4
8
5
7
2
5
3
1
4
9

www.habimoreira.pt

4
8
7
12
6
3
13
9
10
8
15
9
5
10
10
3
12
13

Portimonense-Belenenses (hoje)
Sporting, 1; Rio Ave, 1
Tondela, 3; Boavista, 1
FC Porto, 1; Benfica, 1
Vitória SC-Farense (17 Fevereiro)
P. Ferreira, 2; SC Braga, 0
Nacional, 0; Moreirense, 1
Sta. Clara, 1; FC Famalicão, 2
Gil Vicente, 0; Marítimo, 1

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

MARCADORES

TOTOBOLA
1. P. Ferreira - SC Braga
2. Vitória SC - Farense
3. Tondela - Boavista
4. Nacional - Moreirense
5. Sta. Clara - Famalicão
6. Gil Vicente - Marítimo
7. FC Vizela - Penafiel
8. Arouca - Mafra
9. Cova P. - Vilafranquense
10. Aston Villa - Everton
11. Leicester - Southampton
12. Inter - Juventus
13. Sampdoria - Udinésia

12 GOLOS
Pedro Gonçalves (Sporting);
7 GOLOS
Seferovic (Benfica), Thiago Santana (Santa Clara),
Rodrigo Pinho (Marítimo), Sérgio Oliveira (FC Porto);
6 GOLOS
Taremi (FC Porto), Luca Waldschmidt (Benfica),
Marega (FC Porto);
5 GOLOS
Mario González (Tondela), André André (Vitória SC),
Ricardo Horta (SC Braga), Douglas Tanque (Paços
de Ferreira);
4 GOLOS
Jhonata Robert (Famalicão), Joel Tagueu (Marítimo),
Iuri Medeiros (SC Braga), Rúben Lameiras (Vitória
SC / Famalicão), Nuno Santos (Sporting), Ryan
Gauld (Farense), Brayan Riascos (Nacional); (...)

1
C
1
2
2
2
1
X
C
C
1
1
a

SUPER 14
Liverpool - Man. Utd.

(0-0)
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I Liga

Eficácia valeu os três pontos
MOREIRENSE vence Nacional na Madeira com golo solitário de Steven Vitória já na segunda parte.
Primeira vitória para Vasco Seabra que assumiu o lugar deixado vago por César Peixoto.

NACIONAL

MOREIRENSE

0

1

Árbitro Vítor Ferreira (AF Braga)
Assistentes Valdemar Maia e Jorge Fernandes

Riccardo Piscitelli
Lucas Kal
Pedrão
Rúben Freitas
João Vigário
K. Gorré
L. Azouni
Rúben Micael
B. Róchez
B. Riascos
Nuno Borges

14.ª JORNADA

| Bárbara Pereira |

Eficácia do central Steven Vitória valeu os três pontos para a
equipa de Moreira de Cónegos.
Na deslocação à Madeira, Vasco
Seabra, pretendia vencer e conquistar os três primeiros pontos
ao comando técnico do Moreirense, depois de na sua estreia,
ter apenas conseguido o empate
em dérbi vimaranense.
Desta vez, o Moreirense conseguiu mesmo vencer o duelo
frente ao Nacional, no Estádio
da Madeira, mas o golo apenas
surgiu na segunda parte, ao minuto 78, por parte de Steven Vitória.
Foi através de uma bola parada
que os minhotos chegaram ao
único tento da partida. Assistência de Filipe Soares, que ao cobrar o livre, descobriu o defesa
central do Moreirense do lado
esquerdo da pequena área, e Vitória só teve de cabecear e fazer
o 1-0 no marcador.
Antes disso, e ainda na primeira parte, foi a equipa visitante a
tomar conta do jogo. Vasco Seabra, já na flash interview, admitiu que a primeira meia hora do
jogo foi de um domínio avassalador da sua turma, com vários
lances de perigo que podiam ter
dado em golo e construído um

ESTÁDIO DA MADEIRA

Intervalo
0-0

Mateus Pasinato
N. Ferraresi
Abdu Conté
A. D'Alberto
S. Vitória
Filipe Soares
Fábio Pacheco
Alex Soares'
Walterson
Yan
Derik Lacerda

Luís Freire

Vasco Seabra

Substituições Derik Lacerda por Rafael Martins
(6m), Abdu Conté por Matheus Silva (54m), L.
Azouni por Chico Ramos (65m), João Vigário por
Witi (65m), K. Gorré por Luis Camacho (76m) e Yan
por David Tavares (77m).
Disciplina cartões amarelos Abdu Conté (20m),
Fábio Pacheco (30m), B. Riascos (42m), L. Azouni
(54m), S. Vitória (63m), Rúben Micael (77m) e
Alex Soares (90m+7).
MOREIRENSE FC

Golo Steven Vitória (78m).

Golo solitário de Steven Vitória garante os três pontos para a equipa de Moreira de Cónegos

resultado mais confortável para
o Moreirense, mas os lances acabaram por não ser concretizados
e os cónegos pecaram por falta
de eficácia, deixando que o Nacional crescesse no jogo e, como
o técnico afirmou, até ser superior no último quarto de hora da
primeira parte.
O segundo tempo começou de
forma equilibrada, com ambas
as equipas à procura de fazer o
primeiro golo da partida. Mas
foi mesmo o moreirene a conse-

lll
“Houve uns cinco a 10
minutos iniciais em que o
jogo esteve dividido e
equilibrado. Depois, o
Moreirense esteve a pegar
no jogo e isso não nos
agradou. Acabaram por ter
20 minutos de iniciativa e
nós mais baixos. Tivemos
as melhores oportunidades
de golo, e é verdade que
cometemos erros, não
estamos satisfeitos.Nós
estávamos insatisfeitos com
um ponto e não levámos
nenhum.»”

lll
“Nós sabiamos que íamos
defrontar uma excelente
equipa, com um excelente
treinador. Como tal,
sabiamos que iamos ter
um adversário dificil que ia
exigir muito de nós.
Os primeiros 30 minutos
foram de um domínio
avassalador, onde tivemos
oportunidades que
podiamos ter concretizado,
e o Nacional acabou por
equilibrar e ser superior.
São três pontos importantes
na nossa caminhada.”

Luís Freire treinador Nacional

Vasco Seabra treinador Moreirense

guir fazer o único tento do jogo,
já praticamente a dez minutos do
apito final do jogo na Madeira.
Com esta vitória, a equipa de
Moreira de Cónegos sobe vários
lugares na tabela classificativa,
ficando agora no sétimolugar,
com dezassete pontos conquistados em catorze jornadas.
O Nacional da Madeira mantém-se no 12.º lugar da classificação da I Liga, com apenas treze pontos, mas a equipa orientada por Luis Freire tem neste

momento menos um jogo que os
restantes, uma vez que viu a partida frente ao Vitória de Guimarães ser adiada para dia 21 deste
mês, devido à pandemia que se
vive e que afectou fortemente a
equipa vitoriana, com seis casos
confirmados na altura apenas no
plantel, fora os casos positivos
de membros da equipa técnica e
staff.
Na próxima jornada, o Moreirense joga em casa, frente ao
Portimonense, que apenas entra

em campo hoje frente ao Belenenses SAD. Já o Nacional, para
além do jogo em atraso frente ao
Vitória Sport Clube, nã tem tarefa facilitada na jornada 15, uma
vez que vai ter de se deslocar ao
Estádio da Luz para defrontar o
Sport Lisboa e Benfica.
Os cónegos entram em campo
no próximo domingo , enquanto
que a partida entre os madeirenses e as águias ainda não tem data nem hora definidas por causa
da Final Four da Taça da Liga.

Duelo entre Vitória SC e Farense vítima das más condições do campo

Azar em Guimarães, com jogo de novo adiado
14.ª JORNADA

| Bárbara Pereira |

Uma vez mais, o Vitória viu o
jogo frente ao Farense ser adiado devido às más condições do
relvado do Estádio D. Afonso
Henriques.
O Depois de no sábado passado, os vimaranenses não poderem jogar frente aos algarvios do
Farense devido ao gelo presente
no campo, ontem, Fábio Veríssimo, juntamente com os seus assistentes e capitães de equipa de
cada um dos lados, decidiu, novamente, adiar o jogo, por causa
das más condições do relvado.

André André e Cássio Scheid
ainda foram ao relvado testar se
o campo estava pronto para jogar, mas o jogador vimaranense
quase que escorregou ao tentar
correr, sem bola, tornando ainda
mais notório que o jogo não tinha meios para se realizar.
Destavez, o árbitro da partida
esperou quase até às 19 horas,
uma hora depois da marcada para o começo do jogo, para tomar
a decisão, mas mesmo assim, o
duelo acabou por ser adiado.
O jogo vai agora disputar-se no
próximo dia 17 de Fevereiro,
com início marcado para as
21.45 horas.

DR

Vitória SC fica com dois jogos em atraso

FINAL
SC BRAGA l SL BENFICA

TAÇA
DA2020/21
LIGA

Uma final
uma final-four da Taça da Liga de
elite. Leiria vai receber, pela primeira vez, a fase final da competição que junta, a partir de amanhã e
até ao próximo sábado, o detentor
do troféu - o SC Braga - e os três grandes
do futebol português - FC Porto, Benfica
e Sporting.
Numa época atípica marcada pela pandemia da Covid-19, o cardápio é o melhor
possível para consumo interno, mas faltará o público, logo a festa, e dificilmente
alguma das quatro equipas entrará completa, numa altura em que vírus não pára

É

FOUR
SPORTING CP l FC PORTO

de elite

Leiria é o palco da final-four da Taça da Liga, a partir de
amanhã e até sábado. SC Braga entra em campo como detentor
do troféu e junta-se aos três grandes do futebol português
para duelos de intensidade máxima. Pontapé de saída
é amanhã, na primeira meia-final, entre Sporting e FC Porto.
de fazer baixas e deixar a sua marca.
Apesar de tudo, não poderia haver um
programa mais apetecível, com os quatro
primeiros classificados do actual campeo-

nato nacional, do anterior, do anterior a
esse e ainda de outro mais atrás, na luta
pela 14.ª edição, que, culpa da Covid-19,
só teve oito participantes.

O pontapé de saída é dado pelo Sporting
e FC Porto, amanhã, às 19.45 horas, reeditando a meia-final de 2017/18 e a final
de 2018/19.
Na quarta-feira, à mesma hora, SC Braga e Benfica decidem o segundo finalista,
tal como aconteceu na época 2012/13.
Esses três jogos, recorde-se, foram todos decididos no desempate por grandes
penalidades, depois de igualdades no final dos 90 minutos - a Taça da Liga não
contempla prolongamento -, em mais um
dado que antecipa equilíbrio nesta finalfour de 2020/21.
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Guerreiros detentores do troféu
vão entrar em campo sem receios
Vai ser com espírito de
verdadeiros guerreiros
que o SC Braga entrará
em campo na meia-final
da Taça da Liga, frente ao
Benfica, de olhos postos
em vencer, chegar à final
e revalidar o título.
Carlos Carvalhal venceu a
primeira edição da prova,
em 2007/08, ao serviço
do Vitória FC, e assume
o significado do troféu
também para o SC Braga.
SC Braga entra em campo como
o detentor do troféu, depois da
conquista caseira há um ano, no
Estádio Municipal de Braga palco das últimas edições da
competição - ao bater o FC Porto, na final, com um golo de Ricardo Horta, já
nos descontos, aos 95 minutos, garantindo uma taça que os arsenalistas já tinham
conseguido erguer em 2012/13.
Este ano, fora de casa, não há o apoio
dos adeptos, o qual Carlos Carvalhal diz
ser a alma de cada equipa no momento
em que entram em campo. “A Taça da Liga tem aumentado a competitividade ano
após ano e todos os clubes têm o desejo
de conquistar este troféu. Só tenho pena
que não haja a possibilidade de termos os
nossos adeptos no Estádio Municipal de
Leiria. Sem eles não será, certamente, a
mesma coisa e, sem eles, perder-se-á a alma e o coração que as pessoas levam para

O

“

Carlos Carvalhal
recorda conquistas
“A Taça da Liga é uma competição com
grande significado, tanto para mim como para o SC Braga. Venci a primeira
edição da prova, lá na longínqua época
de 2007/08, ao serviço do Vitória FC,
e o SC Braga já conquistou por duas vezes este troféu, a última das quais em
2019/20.”
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Av. Imaculada Conceição, 61 - 4710-820 Adaúfe - Braga
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os estádios”, referiu o técnico bracarense
em declarações à revista da Liga Portuguesa, Liga-te.
Na antevisão à final-four, Carvalhal diz
acreditar “que vamos assistir a três grandes espectáculos de futebol, pois estarão
presentes em Leiria quatro grandes equipas, com plantéis de elevado nível”.
Assumindo que o SC Braga espera
“vencer mais dois jogos nesta prova” por
forma a revalidar o título, o treinador garante que o pensamento está, por enquanto, na meia-final com as águias: “no entanto, e por ser o primeiro nesta fase da
competição, o nosso foco está apenas e só
no jogo com o Benfica. Como em todas
as partidas, vamos entrar em campo com
100 por cento de respeito, mas com 0 por
cento de receio. Este é o nosso lema, esta
é a nossa identidade. E, seja onde ou contra quem for, não nos desviaremos deste
caminho”.

SERVIÇOS:
Porque todos os momentos
especiais devem ser recordados,
oferecemos um espaço privilegiado
para organização de eventos
de vários tipos:
• CASAMENTOS
• BATIZADOS
• COMUNHÕES
• EVENTOS EMPRESARIAIS
• Eventos Temáticos (Dia da Mulher,
Carnaval, Fim de Ano).
Jantares e Almoços
(Servidos com reserva prévia)

Carlos Carvalhal é um treinador vitorioso na Taça da Liga - recordou a vitória na
primeira edição da prova - e deixou claro
que é com espírito guerreiro que o SC
Braga vai entrar em campo para mais uma
conquista.
“Vamos demonstrar que somos verdadeiros guerreiros, honraremos a nossa
história e tentaremos dar mais uma alegria aos nossos sócios e adeptos. A Taça
da Liga é uma competição com grande
significado, tanto para mim como para o
SC Braga. Venci a primeira edição da
prova, lá na longínqua época de 2007/08,
ao serviço do Vitória FC, e o SC Braga já
conquistou por duas vezes este troféu, a
última das quais em 2019/20. Sendo esta
competição tão especial para ambos,
acredito que estarão reunidas as condições para tentarmos escrever mais uma
página de ouro na história centenária do
clube”, rematou.

Dispomos de:
2 salas com lareira
e ar condicionado, com
capacidade para 30 e 60 pessoas.
1 salão para eventos de maior
dimensão, com ar condicionado,
vista para o vale do rio Cávado e
Serra do Gerês, com capacidade
para 180 pessoas
Uma zona exterior, com jardim,
esplanada e parque de
estacionamento com capacidade
para cerca de 70 viaturas
Equipamentos de imagem,
som e karaoke.
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Jesus quer voltar
a vencer uma Taça
com significado
Benfica quer conquistar primeiro título de 2021.
Jorge Jesus critica, no entanto, o modelo competitivo.

o treinador com mais Taças da Liga no currículo: cinco ao serviço
do Benfica e uma pelo Sporting.
Jorge Jesus não esconde que é uma
prova especial e garante que a
equipa encarnada vai entrar em campo
para vencer o primeiro troféu de 2021.
“Pessoalmente, a Taça da Liga tem um
grande significado para mim, como sabem, porque já a venci seis vezes e sou o
treinador com mais vitórias nesta prova.
De forma natural, gostaria de alcançar o
sétimo troféu, até porque, o venci na última vez em que estive no futebol português. Depois disso fui para a Arábia Saudita e para o Brasil e, agora, neste
regresso, seria bonito voltar a vencer”, revelou em declarações à revista da Liga
Portuguesa, assumindo a ambição.
“A Taça da Liga é mais uma competição
na qual o Benfica entra para vencer. Sei

É

que parece uma frase comum, mas não…
É mesmo a verdade! Nem sempre tudo
corre como desejamos. Temos jogos melhores que outros, mas o ADN da equipa,
dos jogadores e do treinador não se altera.
Vamos para Leiria com o intuito de conquistar este troféu, não só porque animicamente seria importante para o grupo no
início de um novo ano, mas também porque seria a primeira vitória de 2021, não
se perdendo, naturalmente, o foco daquele que é o nosso objectivo principal: a
conquista do campeonato nacional”.
Jesus aproveitou para criticar o modelo
da competição. “Esta prova só será encarada de outra forma quando as equipas
participantes, mas sobretudo a vencedora,
tiverem um prémio monetário que justifique o desgaste e a competição e, sempre
disse e repito, que a Taça da Liga devia
dar acesso a uma competição europeia”.

“
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EMERGÊNCIA ALIMENTAR

Golos valem
toneladas
de alimentos

Cada golo marcado na final-four da
Taça da Liga, disputada entre Sporting,
FC Porto, SC Braga e Benfica, corresponde
a duas toneladas de alimentos para a Rede
de Emergência Alimentar, anunciou a Liga.
A iniciativa junta a Allianz e a Fundação do
Futebol, da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, e é válida para as três partidas da
fase final da competição, que arranca já amanhã, em Leiria. Também o Minipreço se juntou a esta campanha, doando uma tonelada
de bens alimentares por cada uma das equipas finalistas, ou seja, quatro toneladas.
“A final-four da Taça da Liga na cidade de Leiria arranca com o objectivo de festejar cada
golo como uma dádiva de alimentos para os
particulares e as famílias mais carenciadas,
integradas na Rede de Emergência Alimentar”, realçou em comunicado a entidade liderada por Pedro Proença.

Primeira meia-final
é já amanhã
A final-four da Taça da Liga arranca amanhã,
em Leiria, com a primeira meia-final, entre
FC Porto e Sporting. Pontapé de saída é às
19.45 horas. Segunda meia-final, entre SC
Braga e Benfica, é quarta-feira, à mesma hora. Jogos terão transmissão televisiva, na SIC.

LINHAS DE FORA-DE-JOGO

Prova vai ter
sistema tecnológico
inovador
A Liga Portugal revelou que na Taça da Liga
existirá um “sistema tecnológico inovador”
que junta VAR (Video Assistant Referee), VOL
(Virtual Offside Line) e GLT (Goal Line Technology). “Graças à presença de câmaras de alta
resolução, não será necessária a intervenção
do factor humano nas linhas traçadas de fora-de-jogo e haverá uma maior cobertura do
próprio jogo com as 14 câmaras habituais e
mais duas extra”, explicou. A tecnologia garantirá “maior rapidez na colocação da linha
de fora-de-jogo e maior rapidez de decisão
na linha de golo”.

Proença defende
regresso dos adeptos
Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes,
garantiu, “todos os esforços e cuidados para a
segurança de todos os envolvidos” na final-four da Taça da Liga e defendeu, no edital da
Revista Liga-te, novamente, o regresso dos
adeptos aos estádios em Portugal.
Publicidade
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Dragões
em busca
de título inédito
FC Porto é o único dos grandes em Portugal que ainda
não venceu a prova. Competição “estranha e ingrata”.
o único dos grandes em Portugal
que nunca venceu a prova. Por isso, Sérgio Conceição assume a
conquista da Taça da Liga como
objectivo claro para o FC Porto e
fala em prova “estranha e ingrata”.
“A Taça da Liga tem sido uma competição estranha e ingrata para o FC Porto

É

uma vez que é a única que ainda não conquistou e que tem fugido sempre por um
ou outro pormenor, seja um penálti desnecessário no último minuto como na final
com o Sporting, ou um golo sofrido nos
descontos após ressalto como aconteceu
frente ao SC Braga no ano passado. Queremos contrariar esta tendência, até por-

que, nunca escondemos que para o FC
Porto ganhar esta Taça da Liga é, como é
óbvio, um dos objectivos da temporada”
sublinhou Conceição, em declarações à
revista da Liga.
“Tenho dito que a hegemonia se conquista a cada título em disputa e, após a
conquista da Taça de Portugal, estamos

preparados para tentar manter essa hegemonia sabendo que na fase final da Taça
da Liga estão as quatro melhores equipas
da Liga portuguesa e que nesta fase da
temporada, com o calendário tão apertado, vai ser necessário lutar nos limites do
esforço de todos para alcançarmos os
nossos objectivos”, rematou.

Leão jovem
mas recheado
de ambição
Rúben Amorim lembra que a equipa do Sporting é jovem,
mas carregada de ambição. Vencer é o objectivo.
úben Amorim sabe bem como
vencer a Taça da Liga: soma sete
títulos na carreira, seis como jogador (Benfica e SC Braga) e
um como técnico ao serviço da
equipa bracarense. Treinador quer voltar
a festejar agora como timoneiro do Sporting e realça a ambição da equipa leonina.

R

“Somos uma equipa jovem, salpicada
com experiência e com muito para crescer, mas cheia de ambição e com uma
enorme vontade de superação, em todos
os momentos e adversidades que inevitavelmente teremos pela frente, nos dois jogos em que esperamos estar presentes.
Em Leiria, os mais jovens darão mais um

passo na sua afirmação, crescimento e enriquecimento profissional”, destacou Rúben Amorim, acrescentando que a prova
foi criada para dar visibilidade aos atletas
mais jovens.
“Também foi para isto que a competição
foi criada. Ao longo dos seus 14 anos de
história, já foram muitos os que provaram

que o bilhete de identidade não conta na
hora de ter sucesso. Os mais experientes
lá estarão para lhes dar o necessário
apoio, e serão o ponto de equilíbrio em
todos os momentos em que a equipa estiver por cima ou por baixo no jogo. A qualidade não tem idade. Todos terão um objectivo, que é ganhar”, rematou.
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I Liga

Famalicão surpreende nos Açores
DOIS LANCES DE BOLA PARADA deram aos minhotos um triunfo e algum alívio com subida
ao 12.º lugar da classificação. Golo dos insulares foi de um famalicense na própria baliza.
JORNADA 13

FAMALICÃO

1

2

EDUARDO COSTA/LUSA

Intervalo
0-0

Árbitro Fábio Melo (AF Porto)
Auxiliares Rui Licínio e João Silva

Daniel Ramos

Vaná
Ivan Jaime
Diogo Queirós
Babic
Ruben Vinagre
Lukovic
Ugarte
Patrick
Gil Dias
Anderson
Jhonata Robert
João Pedro Sousa

Substituições Lincoln por Costinha (64 m), Anderson Carvalho por Cryzan (64 m), Ukra por Diogo
Salomão (64 m), Ivan Jaime por Alexandre Guedes
(68 m), Anderson por Kraev (68 m), João Lucas por
Rashid (84 m), Ruben Vinagre por Calvin (85 m),
Gil Dias por Riccieli (89 m), Francisco Ramos por
João Afonso (89 m)
Acção disciplinar cartão amarelo para João Lucas
(26 m), Anderson Carvalho (42 m), Iván Jaime (54
m), Rafael Ramos (63 m), Carlos Júnior (72 m), Patrick William (74), Costinha (76 m), Ruben Vinagre
(86 m) e Ivo Rodrigues (87 m).
Golos Jhonata Robert (52 m, g. p), Diogo Queirós
(70 m, p. b) e Lukovic (83 m).

Vitória nos Açores permite ao FC Famalicão fugir aos últimos lugares da tabela classificativa

com poucos minutos corridos do
segundo tempo. Falta de Fábio
Cardoso sobre Ivan Jaime na
área e o árbitro Fábio Melo apitou para a marca de grande pe-

nalidade. Encarregue da missão,
Jhonata Robert não desperdiçou.
Aos 83 minutos, num livre a
meio do meio-campo descaído

para a esquerda, toda a gente esperava um cruzamento para a
área, mas Lukovic decidiu encher o pé e rematar direto à baliza. A bola só parou no fundo das

Lucas Áfrico fez de ponta-de-lança e deu triunfo aos insulares

Central marca de cabeça ao minuto 87
JORNADA 14

| Redacção/Lusa |

Um golo do central Lucas Áfrico perto do fim deu ontem uma
difícil, mas 'saborosa' vitória ao
Marítimo em casa do Gil Vicente (1-0), na 14.ª jornada da I Liga
de futebol, e um salto na classificação.
O único golo de uma partida
equilibrada surgiu aos 87 minutos, com Lucas Áfrico a cabecear após um bom cruzamento
de Ruben Macedo e a dar os três
pontos à equipa de Milton Mendes, que sobe, assim, à oitava
posição.
Poucos minutos antes, tinha sido Ruben Macedo a desperdiçar
a melhor ocasião do jogo até então (82), diante de um Gil Vicente que soma a segunda derrota
seguida no campeonato (terceiro
jogo sem vencer).
Com o técnico brasileiro ao comando, o Marítimo, que se apresentou sem o seu goleador Ro-

SANTA CLARA

Marco
Rafael Ramos
Fábio Cardoso
Mihel Villanueva
João Lucas
Nené
Anderson Carvalho
Lincoln
Ukra
Moghanlou
Carlos

| Redacção/Lusa |

O Famalicão derrotou ontem o
Santa Clara por 2-1, graças a
dois lances de bola parada, num
jogo equilibrado da 14.ª jornada da I Liga de futebol, realizado
na ilha de São Miguel, nos Açores.
Os famalicenses adiantaram-se
aos 52 minutos, através de Jhonata Robert, na conversão de
uma grande penalidade, ainda
permitiram que os açorianos empatassem através de um autogolo de Diogo Queirós, aos 70,
mas voltaram à vantagem aos
83, por intermédio de Lukovic.
Com o triunfo, o Famalicão ganha um novo fôlego, uma vez
que partiu para o encontro na zona de descida do campeonato e
saiu dos Açores em 12.º lugar. Já
o Santa Clara, cai de sétimo lugar para oitavo.
O Famalicão chegou ao golo

ESTÁDIO DE SÃO MIGUEL

MANUEL FERNANDO ARAÚJO/LUSA

Gil Vicente deixou fugir o ponto nos últimos minutos da partida

drigo Pinho, que testou positivo
para o novo coronavírus, tem
cinco vitórias, um empate e duas
derrotas na I Liga e Taça de Portugal. Ambas as equipas vinham
de percursos muito idênticos nas

últimas semanas: qualificaramse para os quartos de final da Taça de Portugal, os insulares eliminando o Sporting (2-0), os
minhotos o Académico de Viseu
(II Liga, 3-2 após prolongamen-

to) e, no campeonato, ambas vinham de uma derrota e um empate nas últimas duas rondas.
A primeira parte foi muito
equilibrada e com muitas paragens devido à entrada das equipas médicas para assistir jogadores, o que se reflectiu na fraca
qualidade do jogo.
O ritmo da segunda parte foi
mais intenso, mas com as equipas muito 'encaixadas' e as situações de golo rarearam.
Os treinadores foram refrescando as suas equipas e o primeiro remate com perigo pertenceu ao Gil Vicente, com Claude
Gonçalves, mas Abedzadeh
mostrou atenção (71 minutos).
Aos 80 minutos, foi Samuel
Lino a cabecear para nova defesa atenta do guardião contrário,
após bom trabalho de Lourency,
mas a oportunidade mais flagrante do jogo antes do golo pertenceu aos visitantes.
Bambock teve um excelente
lançamento para Ruben Mace-

redes. Um golaço do jogador do
Famalicão, em que Marco não
está isento de culpas, e que acabou por dar a vitória à equipa de
João Pedro Sousa.
ESTÁDIO CIDADE DE BARCELOS

GIL VICENTE

MARÍTIMO

0

1

Intervalo
0-0

Árbitro Artur Soares Dias (Porto)
Auxiliares

Denis
Joel Pereira
Ygor Nogueira
Ruben
Talocha
Lucas Mineiro
João Afonso
Claude
Lourency
Samuel Lino
Baraye
Ricardo Soares

Abedzadeh
Zainadine
Lucas Africo
Leo Andrade
Cláudio Winck
Jean
Bambock
Marcelo
Guitane
Tagueu
Milson
Milton Mendes

Substituições Milson por Allipour (65 m), Tagueu
por Ruben Macedo (65 m), Baraye por Alaa Abbas
(72 m), Jean por Pelágio(77 m), Guitane or Correa
(77 m), Claude Gonçalves por Bouba (84 m), Lourency por Vítor Carvalho (84 m), Marcelo Hermes
por China (87 m), João Afonso por Leandrinho (89
m),
Acção disciplinar cartão amarelo para João
Afonso (45+5 m), Leo Andade (54 m), Jean (64
m), e Bambock (73 m), Rúben Macedo (75 m) e
Marcelo Hermes (83 m).
Golo Lucas Áfrico (87 m).

do, que, na área, sem oposição e
com tudo para marcar, rematou
ao lado (82 minutos), mas o tento vitorioso de Lucas Áfrico surgiu cinco minutos depois.
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‘Guerreiras’ na frente
com Benfica e Albergaria
EQUIPA FEMININA DO SC BRAGA foi à Madeira vencer o Marítimo
na ronda inaugural da segunda fase e somou os primeiros 3 pontos.
FUTEBOL FEMININO

FEM. I DIV.

| Rui Serapicos |

Começou com oito equipas a
segunda fase, que serve de apuramento de campeão nacional de
futebol feminino.
Quatro jogos deram três vencedores: Benfica, SC Braga e Albergaria, que triunfaram sobre
Torreense Marítimo e Condeixa,
sendo pelo volume de golos o
clube da águia (7-0) a assumir o
comando. As benfiquistas como
que descarregaram nas torreenses a derrota da final da Taça.
No restante jogo, disputado sábado em Lisboa, houve empate

2. FASE

J. 1

(2-2) no Sporting-Famalicão.
Segundo as crónicas, as leoas
conseguiram recuperar de uma
desvantagem de 0-2 que as minhotas tinham adquirido mas
deixaram escapar.
Na Madeira, as ‘guerreiras’
venceram com golos de Cindy
Konig e Ana Teles, já perto do
fim do encontro. As minhotas
sofreram no início da segunda
parte uma contrariedade, com a
saída de Regina, lesionada.
Na próxima jornada, os dois
clubes minhotos, Famalicão e
SC Braga, jogam em casa, tendo
por adversários, respectivamente, o Marítimo e o Condeixa.

RESULTADOS
Sporting, 2; Famalicão, 2
Maritimo, 0; SC Braga, 2
Benfica, 7; Torreense, 0
Condeixa, 1; Albergaria, 2
CLASSIFICAÇÃO
1. Benfica
2. SC Braga
3. Albergaria
4. Famalicão
5. Sporting
6. Condeixa
7. Maritimo
8. Torreense

J

V

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
0
0
0
0

E

D

M

S

P

0
0
0
0
0
1
1
1

7
2
2
2
2
1
0
0

0
0
1
2
2
2
2
7

3
3
3
1
1
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
0

PRÓXIMA JORNADA
Famalicão - Marítimo
Torreense - Sporting
SC Braga - Condeixa
Albergaria - Benfica

Os ‘fogaceiros’ venceram FC Porto B (2-0) e relegaram vizelenses para a quarta posição

Feirense apanha Vizela no terceiro lugar
II LIGA

| Rui Serapicos |

Com o triunfo do Feirense, por
2-0, sobre o FC Porto B, desce o
Vizela ao quarto lugar, mas em
contacto com as posições que

dão acesso à subida.
No lugar do topo pode hoje o
Estoril reforçar a liderança (tem
mais quatro pontos do que a
Académica de Coimbra) ao receber o SC Covilhã.
Para daqui a um mês vai ficar

adiado o jogo que falta ainda
disputar desta jornada, com a visita do Vilafranquense ao Cova
da Piedade.
Curiosamente é o Vilafranquense o próximo adversário do
Vizela, na ronda 17.

§Campeonato de Portugal
Série A

SC Braga B aumenta para 9 pontos
vantagem sobre o Merelinense
Ontem, à 12.ª jornada da Série A do Campeonato de Portugal, um golo sem
resposta na viagem a Bragança bastou ao SC Braga B para dilatar de 6 para
9 os pontos sobre o segundo classificado.
O Merelinense, derrotado na Póvoa de Lanhoso, não pontuou mas mantém
o 2.º lugar, agora só com um ponto de avanço sobre o Montalegre.
O Maria da Fonte, também por um golo sem resposta, bateu a equipa de
Merelim e com os 3 pontos ganhos sobe ao 4.º lugar. A ronda ficou nesta série com dois jogos adiados: o Cerveira-Mrandela (3 de Fevereiro) e ainda o
Vilaverdense-Vianense (16 de Fevereiro).
Na Série B, destaque para o empate sem golos do Rio Ave B na visita a Brito,
que deixa a equipa de Vila do Conde no segundo lugar com os mesmos 18
pontos do Pevidém.
CAMPO DOS MOINHOS NOVOS

ESTÁDIO DR. DIOGO VAZ PEREIRA

M. FONTE

MERELINENSE

MONTALEGRE

P. SALGADAS

1

0

2

1

Intervalo
1-0

Árbitro João Branco
Assistentes Sérgio Costa e Carlos Medeiros

Paulinho
Luiz Alberto
Ruizinho
Caseiro
Hugo Neto
Telmo
Xavier
Cabreira
Chico
Marques
Joãozinho

Rego
Bouças
Joel Marques
Freitas
Leo Costa
Luis Ferraz
Ola
Rodrigues
Zé Diogo
Filipe Almeida
Bruno Fernandes

Ivo Castro

Árbitro João Bernardino (AF Viana do Castelo) Intervalo

0-0

Josemar
Tiago Oliveira
Adilson Vaz
Vítor Pereira
Zack
João Fernandes
Muelson Samate
Luan Sérgio
Miguel Ângelo
Ouattara
Vilmar

Emanuel Simões

Cajó
Leandro Albano
André Alves
João Batista
Maviram
André Pinto
André Sousa
Marcelo Machado
Francis Okoli
João Ricardo
Manu

José Manuel Viage

Substituições Caseiro por Henrique (48 m), Ola
por Marcelo (55 m), Joel Marques por Diogo Torres
(69 m), Hugo Neto por Hircane (80 m), Leo Costa
por Fabio Chita (80 m), Zé Diogo pr João Paulo
(80 m) e Xavier por Guerra (86 m).
Disciplina cartões amarelos Caseiro (46m),
Zé Diogo (64 m), Rui Lima (67m), Diogo Torres
(73 m), Filipe Almeida (74 m) e Paulinho (85 m).
Golo Xavier (24 m).

Andrés Madrid

Substituições João Fernandes por Mateus Amorim (74 m), André Alves por Isah Musah (76 m),
João Ricardo por Didi (76 m), Miguel Ângelo por
Xavi (79 m), Muelson Samate por Angola (86 m) e
Manu por Emmanuel Dass (90 m).
Disciplina cartões amarelos João Fernandes (55
m), Vilmar (62 m), Marcelo Machado (73 m),
Mateus Amorim (84 m) e João Batista (90+1 m).
Golos Ouattara (46 m), Manu (60 m) e Vilmar
(76 m).

6XJHVW¾RGH1DWDO
C. PORTUGAL A

 b
II LIGA
JORNADA 16

1. Estoril
2. Académica
3. Feirense
4. FC Vizela
5. Chaves
6. Penafiel
7. Arouca
8. Mafra
9. Casa Pia
10. Benfica B
11. Leixões
12. Oliveirense
13. Covilhã
14. Vilafranquense
15. Ac. Viseu
16. Cova P.
17. FC Porto B
18. Varzim

36
32
30
28
24
24
24
23
22
18
17
17
16
16
16
16
12
10

RESULTADOS

TOTAL

CASA

FORA

J V E D M S

V E D M S

V E D M S

4
5
5
7
2
5
3
4
2
3
3
2
2
1
1
1
2
1

7
4
4
1
5
2
3
3
3
2
1
2
2
2
2
3
1
1

15 11
16 9
16 9
16 8
16 7
16 7
16 6
15 7
16 5
16 5
15 4
16 4
14 4
14 3
16 3
15 4
16 3
16 2

3 1
5 2
3 4
4 4
3 6
3 6
6 4
2 6
7 4
3 8
5 6
5 7
4 6
7 4
7 6
4 7
3 10
4 10

27
21
24
23
20
24
15
21
20
27
15
15
16
14
12
17
21
9

9
10
14
22
18
23
14
17
24
24
19
22
16
17
17
23
30
22

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

0
1
3
1
3
2
2
2
3
3
1
4
2
2
4
4
6
5

16
10
13
15
4
12
7
11
9
14
10
7
11
5
5
7
13
4

8
4
10
9
7
7
7
7
15
11
8
9
9
8
10
13
15
11

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

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

11
11
11
8
16
12
8
10
11
13
5
8
5
9
7
10
8
5

ZZZLQIRUHFRFRP

1
6
4
13
11
16
7
10
9
13
11
13
7
9
7
10
15
11

Leixões, 1; Chaves, 0
Benfica B, 2; Académica, 2
Varzim, 0; Casa Pia, 1
FC Vizela, 3; Penafiel, 1
Arouca, 0; Mafra, 0
Cova P.-Vilafranquense (no )
Feirense, 2; FC Porto B, 0
Estoril-Covilhã (no jugado)
Ac. Viseu, 1; Oliveirense, 2

PRÓXIMA JORNADA
Covilhã - Ac. Viseu
Oliveirense - Varzim
Vilafranquense - FC Vizela
Chaves - Arouca
FC Porto B - Benfica B
Casa Pia - Cova P.
Mafra - Estoril
Penafiel - Feirense
Académica - Leixões

C. PORTUGAL B

J. 12

RESULTADOS
Vilaverdense-Vianense (adiado)
M.ª Fonte, 1; Merelinense, 0
Bragança, 0; SC Braga B, 1
Vimioso, 0; Vidago, 5
Montalegre, 2; Pedras S. , 1
Cerveira-Mirandela (adiado)
CLASSIFICAÇÃO
J

V

E

D

J. 12

RESULTADOS
Felgueiras, 1; Vitória SC B, 0
Pevidém, 1; Mondinense, 0
S. Martinho, 2; Tirsense, 1
Camacha-AD Fafe (desistência Camacha)
FOLGOU: Berço
Brito SC, 0; Rio Ave B, 0
CLASSIFICAÇÃO
M

S

P

1. SC Braga B 12 11
1 0 37
2. Merelinense 12 8
1 3 14
3. Montalegre 12 7
3 2 22
4. M.ª Fonte 12 5
3 4 17
5. Mirandela 11 4
5 2 13
6. Vidago
12 4
3 5 20
7. Vianense 11 4
3 4 13
8. Vilaverden. 11 3
5 3 15
9. Cerveira
10 3
2 5 7
10. Pedras S. 11 1
4 6 7
11. Bragança 12 1
3 8 5
12. Vimioso
12 0
3 9 5
PRÓXIMA JORNADA
SC Braga B - Vilaverdense
Vianense - M.ª Fonte
Vidago - Bragança
Pedras S. - Vimioso
Mirandela - Montalegre
Merelinense - Cerveira

6
5
12
17
9
19
12
14
11
16
16
38

34
25
24
18
17
15
15
14
11
7
6
3

J

1. Pevidém 10
2. Rio Ave B 10
3. AD Fafe
9
4. Vitória SC B 10
5. Felgueiras 10
6. Berço
9
7. S. Martinho 10
8. Tirsense
10
9. Brito SC
10
12. Mondinense 10
11. Camacha 0

V

5
5
5
4
4
4
4
3
2
0
0

E

D

M

S

P

3 2
3 2
2 2
4 2
4 2
3 2
3 3
2 5
2 6
0 10
0 0

17
14
13
16
11
16
12
12
10
4
0

11
9
8
9
9
12
12
18
17
20
0

18
18
17
16
16
15
15
11
8
0
0

PRÓXIMA JORNADA
AD Fafe - S. Martinho
Tirsense - Pevidém
Rio Ave B - FOLGA
Mondinense - Felgueiras
Berço - Camacha
Vitória SC B - Brito SC
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Opinião
MOISÉS DE LEMOS MARTINS

Ideias

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

O Museu Virtual da Lusofonia

No Google Arts and Culture, uma plataforma de cooperação académica,
cultural e artística, em língua portuguesa

E

m 2017, o Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade
(CECS), da Universidade do Minho, criou o Museu Virtual da Lusofonia.
O Museu é um instrumento de cooperação académica, em ciência, ensino e artes,
no espaço, físico e virtual, dos países de
língua portuguesa e das suas diásporas,
que se estende também à Galiza, a Macau
e a Goa. Reúne, num esforço comum,
Universidades, com projetos de investigação e de ensino pós-graduado, assim como associações culturais e artísticas, e
ainda de indústrias culturais.
Em setembro de 2020 ficou disponível
na plataforma Google Arts & Culture,
contando com 45 exposições virtuais
multimédia, 256 obras de arte, 112 fotografias, 98 programas de rádio, 19 filmes
e dois documentários sobre os países de
língua oficial portuguesa.
A cerimónia do lançamento do Museu
no Google Arts and Culture realizou-se
no Museu Nogueira da Silva e contou
com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, com o Reitor
da Univeridade do Minho, Rui Vieira de
Castro, e com a diretora de Políticas Públicas do Google.
Procurando problematizar as influências
do passado colonial no presente, o Museu
Virtual da Lusofonia propõe-se desconstruir os equívocos do centralismo português, quando se trata hoje de cooperação
académica, pedagógica e científica, e
também de cooperação artística e cultural
nos países de línga portuguesa e suas
diásporas. O Museu Virtual da Lusofonia
é, pois, um instrumento de mediação tecnológica, que está solidamente comprometido com a promoção do conhecimento, por parte dos países lusófonos, das
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suas inúmeras formas de expressão artística e cultural, preservando e difundindo
internacionalmente o seu património. A
sua equipa é apoiada por profissionais da
educação e dos média, agentes culturais e
artísticos, historiadores, sociólogos, antropólogos, editores, políticos e investigadores de Comunicação, que realizam o levantamento e a análise de todas as obras
expostas.
O Museu Virtual da Lusofonia apresenta
obras diversas (fotografias, registos sonoros, como programas de rádio, registos
audiovisuais, textos, músicas, registos
dos patrimónios arquitetónico e etnográfico), desenvolvidas e cedidas ao museu
por artistas, colecionadores e académicos.
Do ponto de vista da cooperação académica, a equipa do Museu disponibiliza o
seu perfil público na plataforma do Google Académico, partilhando internacionalmente a sua produção científica.
Além de dar continuidade ao trabalho de
curadoria das coleções, que regularmente
são cedidas ao Museu, esta iniciativa vai
permitir, também, em parceria com o
Google Arts & Culture, virtualizar instituições culturais no seio dos países de língua oficial portuguesa. Tais instituições
serão associadas ao Museu Virtual da Lusofonia, proporcionado, deste modo, visitas virtuais, assim como o acesso à diversidade do património cultural lusófono.
Assinalamos, de seguida, algumas das exposições já disponíveis para consulta.
“Cimentar ligações: uma narrativa através da imagem” disponibiliza um conjunto de fotografias da autoria de Luís Meneses, geólogo e fotógrafo amador, sobre as
paisagens naturais, urbanas e a vida quotidiana em Angola.
A exposição “Tiradentes: um sopro do

Norte de Portugal no Brasil” permite-nos
explorar a arquitetura da cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, e apreciar as
obras de um dos maiores artistas plásticos
brasileiros, Aleijadinho.
O Museu Virtual da Lusofonia disponibiliza, também, várias exposições com
origem moçambicana. A exposição “Bairro Aeroporto em Maputo: vida, arte e representação” explora a intensa vida cultural do bairro do Aeroporto, em Maputo,
apresentando-nos vozes e referências artísticas da região, de que são exemplo,
Malangatana, Shikhane e João Timane.
Na exposição “Malangatana: o legado do
grande artista moçambicano” é apresentado o documentário “No trilho de Malangatana: do legado à memória”. Trata-se
de uma produção que lança o olhar sobre
uma das maiores referências artísticas
moçambicanas, o pintor Malangatana, conhecido internacionalmente por trabalhar
nos mais diversos suportes, particularmente na pintura, mas também no desenho, escultura, poesia e música.
Este documentário sobre Malangatana
foi visionado, numa sessão pública, realizada em abril de 2018, no Museu Nogueira da Silva.
Ouri Pota, antigo aluno do curso de
Ciências da Comunicação da Universidade do Minho, e que é hoje jornalista da
Rádio Moçambique, é um investigador do
Museu. Acompanhou um conjunto de
concertos de artistas moçambicanos, parte dos quais são apresentados na exposição “Músicos de Moçambique: Luca Mucavele”.
Por sua vez, a exposição “Um olhar sobre o cinema mudo em Portugal” conduznos numa viagem sobre o cinema mudo
português, pela mão de Aurélio da Paz
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dos Reis. Ainda na área do cinema, a exposição “Pedro Costa: uma referência no
cinema contemporâneo de Portugal”
apresenta o trabalho deste cineasta, que se
destacou pelo estilo radical e minimalista
e pela representação das comunidades de
imigrantes cabo-verdianos, ou portugueses com ascendência cabo-verdiana.
O som está também presente no Museu
Virtual da Lusofonia. Na exposição “Uma
viagem literária e musical através da língua portuguesa” podemos ouvir o álbum
“Canções para abreviar distâncias”, que
nos transporta, em língua portuguesa, numa viagem literária e musical, com os artistas brasileiros, Isabella Bretz, Rodrigo
Lana e Matheus Félix. O trabalho inclui
oito poemas musicados, de autores de cada um dos países de língua oficial portuguesa. Além deste álbum, o Museu disponibiliza exposições sonoras, que resultam
dos programas de rádio, “Agora...Acontece!” e “Lusofonia: os vários sons da língua portuguesa”. O primeiro programa,
apresentado pelo jornalista português
Carlos Pinto Coelho, inclui conversas
com artistas, músicos, escritores e académicos dos países de língua oficial portuguesa. O segundo programa é apresentado por Brisa Marques, atriz, jornalista,
escritora, cantora e compositora brasileira, em entrevista a artistas de vários países de língua oficial portuguesa.
Em síntese, o Museu Virtual da Lusofonia tem como principal objetivo articular
as possibilidades da tecnologia digital
com a preservação, pesquisa e divulgação do património histórico-cultural dos
países de língua portuguesa, e contribuir,
por outro lado, para a ampliação do conhecimento recíproco entre todos estes
países.
Nota: Os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
NOTICIÁRIO: Lusa.
Estatuto editorial disponível na página da internet em www.correiodominho.pt
ASSINATURAS
assinaturas@correiodominho.pt
ISSN 9890; Depósito legal n.º 18079/87; Registo na ERC n.º 100043;
DISTRIBUIÇÃO: VASP
IMPRIME: Naveprinter, Indústria Gráfica do Norte, SA. Lugar da Pinta, km7,5.
EN14 - Maia. Telef: 229411085. Fax: 229411084
TIRAGEM 8 000 exemplares

18
correiodominho.pt 1 de Setembro 2016

18 de Janeiro 2021 correiodominho.pt
13

Opinião
JORGE SALEIRO Diretor do Agrupamento de Escolas de Barcelos

Voz às escolas

38 anos de Amanhecer

F

oi publicada a 38ª edição da revista Amanhecer, relativa ao ano
2020. Este é um número especial
da Amanhecer. Não porque se trate da sua
edição de prata ou de ouro, nem porque
seja uma edição extraordinária, nem o número 38 tem uma simbologia ou significado de destaque. Esta é uma edição especial porque, sendo publicada nas
circunstâncias atuais, revela o que de melhor a Escola tem.
Na verdade, foi sempre assim. Esta edição, como as anteriores, e certamente as
futuras, materializa a criatividade, a sensibilidade, a pesquisa, a investigação e o
trabalho realizado por todos os seus colaboradores. É, como sempre, a voz da comunidade educativa considerada em sentido lato. Difere das anteriores, no
entanto, por demonstrar o empenho, a abnegação e a capacidade de superação em
situações de crise.
Trata-se de uma edição especial pois foi
publicada em circunstâncias muito adversas, em plena pandemia, com inúmeras

R

ecentemente, reencontrei-me com Damásio.
Em tempos, conheci-o
através do “Erro de Descartes”.
Desse encontro, recordo o relato do
acidente de Phineas Gage, um capataz da construção civil. Conta a
narrativa que este indivíduo sofreu
uma grave lesão na região frontal
do cérebro, mas sobreviveu com
sequelas diversas, nomeadamente
comportamentais, que se vislumbram à medida que o tempo passa e
que são cientificamente exploradas
pelo autor. Quis o destino que visitasse Damásio novamente, desta
vez no conforto de minha casa, em
Braga, num breve passeio imaginário por terras holandesas, em “Ao
encontro de Espinosa”.
O dia corria gélido, mas de feição. As ruas estavam praticamente
desertas. Rasgos de luz serpenteavam quentes por entre apressadas
nuvens, evaporando paulatinamente o gelo do jardim. Encontrei Damásio à saída do “Hotel des Indes”
em Haia. Daí, iniciámos uma breve
caminhada pelas ruelas da cidade

restrições e limitações ao trabalho necessário. Foi publicada numa fase em que
proliferaram as solicitações profissionais
aos seus responsáveis, bem como a todo o
Agrupamento. Ainda assim, a equipa da
Amanhecer, clarividente, percebeu a importância deste número e o valor simbólico da sua publicação em tempo útil, sendo, por isso, merecedores do justo
reconhecimento e agradecimento.
Este é, assim, um número de afirmação
da Amanhecer. Esta é uma edição que valoriza, ainda mais, a nossa Escola. Esta é
uma publicação que sublinha e reforça a
valorização da escola pública, capitalizada neste período tão difícil e exigente.
Desde a última edição da Amanhecer, o
Agrupamento de Escolas de Barcelos viveu, enquanto organização escolar, várias
provações, às quais foi dando resposta cabal. Ergueu e aplicou um sistema de Ensino a Distância. Reorganizou-se num modelo de ensino misto, para dar resposta
aos exames nacionais. Organizou e implementou o regresso ao ensino presen-

cial em segurança, apesar de todas as dificuldades inerentes. Fez um significativo
avanço na definição de domínios, processos de recolha de informação, critérios de
avaliação e áreas de competências dos
alunos à saída da escolaridade obrigatória. Colaborou no processo de transferência de competências para a autarquia, que
está já em pleno vigor. Realizou a candidatura e conquistou, para um período de 3
anos, o selo de qualidade EQAVET, no
âmbito dos Cursos Profissionais.
Apesar de se tratar, reconhecidamente,
de um ano difícil, é caso para dizer que o
Agrupamento de Escolas de Barcelos esteve à altura dos desafios. Por isso, esta
edição da Amanhecer, resulta, também,
num testemunho do trabalho desenvolvido por todos os profissionais do Agrupamento de Escolas de Barcelos e do contributo de toda a comunidade escolar
alargada para os sucessos obtidos, enfretando dificuldades nunca antes vivenciadas, com uma palavra de apreço aos alunos, pela resposta cívica dada aos

desafios impostos pelo ensino a distância,
pela alteração na organização da Escola
neste ano letivo e pelos constrangimentos
sentidos na vida escolar em resultado da
pandemia.
A publicação da Amanhecer encerra
com chave de ouro um ano sombrio e
ameaçador. O tema "Educação na era digital", pertinente no presente enquadramento global, serve de pano de fundo para diversos artigos, testemunhos, tributos
afetivos, trabalhos gráficos, de representantes de todos os atores educativos, da
comunidade escolar no seu sentido mais
abrangente. Este é, sem dúvida um número de todos e para todos.
A prova de vida, de ânimo e de atualidade dada por este mais antigo projeto do
Agrupamento de Escolas de Barcelos, é
um sinal do seu vigor, da sua importância
e de que poderemos, sempre, contar com
a Amanhecer para nos contar a nossa Escola, em cada ano que passa.

Estímulos no retalho
até “Het Spinozahuis”. Pelo caminho, o autor vai enfatizando a importância que alguns filósofos têm
na sustentação do seu trabalho como cientista. Diz-me, por exemplo,
ter-se encontrado com Espinosa na
sua adolescência, mas somente na
idade adulta o conseguiu compreender melhor. Até lá, tudo “não
passava de um conjunto de conceitos filosóficos tão fascinantes como até inabordáveis”. Fala-me do
significado das emoções e dos sentimentos, do corpo e da mente, destacando a indissociável ligação entre eles.
Peço gentilmente a Damásio para
aguardar. A obrigação paternal
alerta-me de que é chegada a hora
de vestir e levar a minha filha ao
colégio. Apresso-me, esforço-me
por acertar na combinação de cores
e saio de casa. A hora de entrada
começa a tardar. É dia de educação

ÁLVARO MOREIRA DA SILVA *
Engenheiro de sistemas

Retalhos do Retalho
física e não queremos chegar atrasados. No corredor da entrada principal, despedi-me com um forte
abraço. Já ao longe, ergui-lhe a
mão, dando-lhe indicação de que a
iria buscar às cinco horas em ponto. Respondeu-me em tom de alerta “Pai, tu já sabes! Não quero as
cinco horas do tamanho da tua
mão. Quero que venhas muito mais
rápido, do tamanho da minha
mão”. Sorri-lhe. Curiosamente, remeti aquela situação e resposta da
minha filha de quatro anos para a

dicotomia entre os tempos cronológico e psicológico, eventualmente
aplicável a uma criança, figurando
também na minha mente os deuses
Chronos e Kairós.
Aquele momento, não o esquecerei. Acredito que seja explicável
por estes dois personagens distintos da mitologia grega ou, muito
provavelmente, pelo psicólogo
Jean Piaget. Gerou em mim uma
forte emoção, seguida de um sentimento muito positivo. Regressei
então a casa num ápice. Cada músculo, articulação e órgão interno
parece que ganharam asas, rejuvenescendo-me para um novo dia de
trabalho. Chegado a casa, Damásio
pergunta-me se podemos continuar
a jornada. Digo-lhe que o trabalho
aguarda, o computador já dá sinal
de uma reunião iniciada. Acena-me
e despede-se com um até logo, relembrando que “os sentimentos são

a expressão do florescimento ou do
sofrimento humano, na mente e no
corpo”.
Em tempos de confinamento,
nem tudo é mau quando ficamos
por casa e projetamos a nossa imaginação. Hoje, amparado pelas inigualáveis lições de Damásio, iniciámos curiosamente a reunião a
debater como reorganizar os estímulos de forma a gerar determinadas emoções. Não me restam
quaisquer dúvidas de que o cérebro
e o corpo se influenciam mutuamente, como “circuitos bioquímicos e neurais reciprocamente dirigidos um para o outro” e que boas
emoções nos trazem sentimentos
inesquecíveis. O retalho, físico e
em linha, também tenta aplicar estímulos diversos na tentativa de
criar boas emoções e até sentimentos positivos nos seus consumidores. Não obstante, a maioria das vezes nem nos apercebemos dessas
táticas meticulosamente estudadas
e analisadas por equipas multidisciplinares.
*com JMS

Correiodominho.pt
18de
dejaneiro
Janeiro
2021
16
de
Janeiro
2021
12
16
correiodominho.pt
Braga
Minho
1
2013

§Vizela
Instituições sociais
Câmara distribuiu
500 testes à Covid-19
A câmara de Vizela distribuiu recentemente 500 testes de pesquisa antigénio (para a Covid19) pelas instituições
particulares de solidariedade social (IPSS). A distribuição dos
testes é feita no âmbito do mais
recente Plano de Contingência
elaborado pela Câmara Municipal de Vizela. A autarquia dispõe
de uma equipa de emergência
Covid-19 capaz de realizar testes
em IPSS ou nas escolas.
Algumas das IPSS já iniciaram o
processo de vacinação, sendo
que a primeira foi a AIREV - Associação para a Integração e
Reabilitação Social de Crianças e
Jovens Deficientes de Vizela. Foram vacinadas 62 pessoas, entre
utentes e funcionários.
Esta semana serão vacinados os
utentes e profissionais da Santa
Casa da Misericórdia.
Na próxima semana decorre a
vacinação no Casal do Telhado
do Centro Social e Paroquial de
Santa Eulalia.
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Estratégia de habitação
debatida com o IRHU

DR

Vizela
Serviços municipais
com novos horários
A autarquia de Vizela defeniu
novos horários para os serviços
municipais, tendo em conta o
plano de contingência devido à
pandemia da Covid-19. O Atendimento na câmara passa a ser
feito, de segunda a sexta-feira,
entre as 9 e as 13 horas (por
marcação prévia), por telefone,
email do Balcão Único
(balcao.unico@cm-vizela.pt)
oud do site da câmara municipal. A Biblioteca Municipal, a
Loja Interactiva de Turismo, a
Casa das Colectividades e os
parques infantis permanecem
encerrados.

OBTER habitações mais dignas é o objectivo da Estratégia Local
de Habitação apresentada ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana.

Ponte de Lima
Espaços municipais
estão encerrados
DR

A reunião decorreu em formato online

VIZELA

| Redacção |

Autarca entregou testes

§agenda

O presidente da Câmara de Vizela, Víctor Hugo Salgado, reuniu
recentemente com o Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana (IRU) para analisar a Estratégia Local de Habitação. O documento foi elaborado no âmbito da candidatura da autarquia
ao Programa 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à
Habitação. A candidatura visa
apoiar a promoção de soluções

habitacionais para pessoas que
vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem
de capacidade financeira para
suportar o custo do acesso a uma
habitação adequada. A Câmara
de Vizela já efectuou um levantamento das necessidades habitacionais no concelho, em conjunto com todos os presidentes
de junta de freguesia, tendo concluído que existe a necessidade
de fazer intervenções em mais
de uma dezena de habitações.
A elaboração da Estratégia Lo-

cal da Habitação de Vizela vem
no seguimento do programa Vizela + Social, que integra um
conjunto de medidas de intervenção, com o objectivo de reforçar a acção da Câmara Municipal, no âmbito da intervenção
social municipal, nomeadamente, nas áreas do apoio à família,
da igualdade de género, violência doméstica e pessoas dependentes e seus cuidadores e/ou
familiares, sempre com o objectivo de criar uma Vizela + Social.

O Estado de Emergência decretado pelo Presidente da República, por causa da pandemia, levou ao encerramento de vários
espaços muncipais de Ponte de
Lima. É o caso dos museus e centros de interpretação, da Biblioteca Municipal, do Espaço Internet, do Centro de Interpretação
e Quinta Pedagógica da Área da
Paisagem Protegida, do Arquivo
Municipal, do Teatro Diogo Bernardes, dos auditórios, do Albergue de Peregrinos, da Quinta Pedagógica de Pentieiros e da
Torre da Cadeia - espaço de exposição.

Iniciativa decorreu no Natal e pretendeu apoiar o comércio local

Durante o período de confinamento e Estado de Emergência

CABECEIRAS DE BASTO

PONTE DE LIMA

Loja de flores vence
Câmara proíbe feira
concurso da Montra Mágica mas autoriza feirões
| redacção |

Já são conhecidos os vencedores do Concurso de Natal ‘Montra Mágica’, organizado pela Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto.
O primeiro prémio, no valor de mil euros, foi conquistado pela loja ‘Flores de S.
Miguel - Flores de Decoração’. Em segundo lugar classificou-se a montra do
estabelecimento ‘Água na Boca’ à qual
será entregue o prémio no valor de 800
euros e em terceiro lugar a montra do

‘Café/Restaurante Cabeceirense’ que receberá 700 euros.
O júri do concurso teve em conta a originalidade/criatividade, a iluminação, a
adequação ao tema e a harmonia/estética
do conjunto.
O público teve oportunidade de participar através da colocação de ‘gostos’ na
página facebook ‘VisitCabeceiras’.
Os prémios são entregues no próximo
dia 22. O concurso teve como finalidade
apoiar o comércio local e inseriu-se no
Programa Municipal de Apoio à Fileira
Turística.

| redacção |

A Câmara de Ponte de Lima determinou a
proibição da realização da feira quinzenal, devido ao Estado de emergência decretado pelo Presidente da República. A
proibição da feira foi decretada por tempo
indeterminado, sendo que a medida será
avaliada de acordo com o desenrolar da
situação e com as orientações emanadas
pela Direcção-Geral da Saúde e pelo Governo, informou a autarquia limiana.
Contudo, é autorizada a realização dos

DR

Feirões comercializam produtos

feirões na Expolima às quintas-feiras e
sábados, sempre de acordo com as normas do plano de contingência.
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9 Localizado Edifício Plaza Resid
9 Aprox. 180m2;

9 Arquitetura Moderna e
Contemporânea;

AMI 7630

9 A concluir em Março/2021

Luís Martins

www.florestaimobiliaria.pt
Rua do Taxa nº05 ʹ S. Vitor
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ID:124391068-5 -

320.000 €

C.E.:(NC) - Quinta para venda em Adaúfe,
com 5.500 m2. Com 2 moradias e vários anexos.
Possui também água de mina, várias árvores
de fruto, eira e muito espaço verde. A 2 min.
da cidade. Ótima oportunidade.

ID:124391005-504 -

265.000 €

C.E.:(E) - Moradia Individual T3 na Caniçada,
no Parque Natural Peneda Gerês.

ID:124391005-496 -

350.000 €

C.E.:(F) Magnífico Solar Minhoto totalmente
mobilado!
Com jardim e Piscina.

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.
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Nortinloc

COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS

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

T0 69 000 €

SEDIADA EM BARCELOS

Construção a iniciar em Gualtar

ADMITE

www.nortinveste.com

FUNCIONÁRIO(A) PARA
O SECTOR COMERCIAL

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

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

EMPRESA TÊXTIL

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!!

ARRENDA-SE
ESCRITÓRIO C/ 80 M2
Com copa, 2 casas de banho, ar condicionado.
Rua dos Capelistas.

€270
Favor ligar ao 927 562 704

FREITAS COSTA & FILHOS, S.A.

PRETENDE:
✓ Experiência Profissional na área Têxtil
no mínimo de 3 anos
✓ Bons conhecimentos de Francês falado
e escrito
✓ Idade entre os 25 e 45 anos
✓ Dinâmico com elevado sentido de
responsabilidade
✓ Disponibilidade imediata
OFERECE:
✓ Remuneração compatível com experiência
apresentada
✓ Integração em empresa sólida e dinâmica

253 839 170

COMPRO!!!

CADA DE FAMÍLIA
ACOLHIMENTO
DE IDOSOS

Imóveis, Automóveis,
Ouro/Prata,
Antiguidades...

TEM DUAS VAGAS

Tlm. 967 200 625

Tlm. 928 078 315

Email:
investimentos.imogold@gmail.com

SINTONIZE 106.0 FM

Construção Civil e Obras Públicas

www.antenaminho.pt

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

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

ANUNCIE NAS
NOSSAS PÁGINAS

COMPRE NOS STANDS CM

Renault 5 regressa como eléctrico
O Renault 5 Prototype marca o regresso do icónico
Renault 5, mas como um 100% eléctrico, e é um
dos destaques a lançar pela Renault até 2025.
| Bárbara Pereira |

O plano de restruturação do grupo gaulês — denominado Renaulution — vai trazer muitas novidades à Renault e, em destaque, assistiremos ao regresso do icónico Renault 5, antecipado aqui pelo Renault 5 Prototype e será exclusivamente elétrico.
Mas há mais. No total serão 14 os novos modelos a lançar até 2025
só pela marca Renault, numa ofensiva que apelida de “Nouvelle Vague”. Com ela, a Renault pretende trazer “modernidade ao panorama
automóvel Europeu” e transformar-se “numa marca de tecnologia, de
serviços e de energias limpas”. Dos 14 novos modelos que a Renault
vai lançar até 2025, sete serão 100% elétricos e sete pertencerão aos
segmentos C e D. Por fim, todos os novos modelos vão contar com
uma qualquer forma de eletrificação, apresentando-se todos eles com
uma versão elétrica ou híbrida. A ambição da Renault passa por assegurar que, até ao final de 2025, os segmentos superiores representem
45% das vendas. A estrela da companhia, no entanto, será o modelo
revelado Renault 5 Prototype.

DR

Renault avança com o novo modelo 100% elétrico Renault 5 Prototype

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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www.vciautomoveis.pt

LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
MERCEDES E270 CDI
AVANTGARDE
ANO 2003 - 177CV
2685 CILINDRADA
328139 KM
8.850 €

AUDI A4 1.9 TDI SPORT
ANO 2002 - 130CV
1900 CILINDRADA
345588 KM
5.500€

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

FOCUS 5P BUSINESS ECOBOOST
PACK DRIVER 2020 – 19.900,00€
VIATURA SERVIÇO MENOS
DE 3.000KMS 7 ANOS DE GARANTIA
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Palavras Cruzadas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
RTP 1
06:14
06:30
10:00
13:00
14:15
14:50
15:45
17:30
19:00
19:24
19:59
21:01
21:38
22:35
23:32
01:02
01:47

RTP 2

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Jardins Históricos
Filha da Lei
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
Campanha Eleitoral
O Preço Certo
Telejornal
Outras Histórias
Joker
Deus Cérebro
Alta Fidelidade
O Último Navio
O Sábio

16:51 Andebol
Portugal X Argélia
18:35 As Aventuras da Miffy
18:42 Boss Baby
19:04 Radar XS
19:10 O Meu Cavaleiro e Eu
19:21 Bell e Sebastião
19:46 O Vale Encantado
20:15 Campanha Eleitoral
Eleições Presidenciais
20:27 Apocalipse: A Segunda
Guerra Mundial
21:30 Jornal 2
22:05 Felizes, Mas Não Para Sempre
22:49 A Ilha dos Silvos
00:24 Pontes de Sarajevo
02:16 ESEC-TV
02:43 Sociedade Civil
03:50 Euronews

SIC
05:35
06:00
08:30
10:15
13:00
14:50
16:10
18:15
19:00
19:20
19:57
21:45
22:25
23:15
00:10
01:10
02:55

TVI
Camilo, O Presidente
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, Amor1
Terra Brava
Golpe de Sorte
Totalmente Demais
Passadeira Vermelha
Linha Aberta

05:45
06:00
06:30
10:12
13:00
14:55
16:00
18:00
19:00
19:15
19:57
21:45
00:00
02:00
02:30
03:30

Os Batanetes
George, O Curioso
Diário da Manhã
Dois às 10
Jornal da Uma
Destinos Cruzados
Goucha
Big Brother - Duplo
Impacto - Última Hora
Tempo de Antena
Big Brother - Diário
Jornal das 8
Bem Me Quer
Big Brother - Extra
Big Brother
Havai: Força Especial
Santa Bárbara

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 - Ruim; excelente. 2 - ínfima; portanto; também.
3 - sentenças; ouropol. 4 - cabeça; esposa. 5 - raspar; satélite.
6 - para; tolos; eles. 7 - aflição; cinema. 8 - cândido; ente.
9 - gatuno; saldar. 10 - nome de mulher; oferecer; mesmo. 11 - arguida; violentos; essas.
VERTICAIS: 1 - muitos; sugerir. 2 - ápice; case. 3 - motivo; gruta.
4 - enguiço; nem. 5 - depois; casta-nha. 6 - viajar; mimoso; ele.
7 - amadurecer; defesa. 8 - além; saída. 9 - finórios; baraço.
10 - despido; floresta. 11 - favorável; velhaco.
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AV. DA LIBERDADE, N.º 610
4710-249 BRAGA
tlf. 253 218 780
fax 253 616 923

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

Rua José Alves Leite, 36

Praça da República, 398

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
ARCOZELO T. 253 826 911

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

Rua José Falcão ,53

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

FAFE
MOURA T. 253 599 473

ARCOS DE VALDEVEZ
FÁTIMA T. 258 514 104

PONTE DE LIMA
S. JOÃO T. 258 941 197

R. Montenegro, 191

Praça Dom Manuel I, 75

Largo de São João 4-8

VILA NOVA DE FAMALICÃO
BARBOSA T. 252 302 120

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
MODERNA T. 258 809 000

R. Barão de Trovisqueira, 71

Praça Conselheiro Silva Torres

R. do Aveiro, 203-205

GUIMARÃES
PARQUE T. 253 516 046

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

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

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

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

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

7
9

8

3

2

FARMÁCIAS

R. Nossa Sra. de Fátima, 57

Sudoku

R. Dr. Carlos Saraiva 46

Rua de Galvão s/n

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
SÃO PEDRO T. 251 648 094

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Bairro São Pedro Lote 18

1

6

8

7

2

1

4
5
1
3
7

9
6
5

6

8

4
9

8

Rua Queirós Ribeiro, 23-25
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PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 – ma; opimo; na. 2 - ima; ora; aum. 3 - lemas; talco. 4 - noz; Mulher. 5 - rapar; ogo.
6 - Em; racas; os. 7 - mal; nimas. 8 - Branco; com. 9 - rupia; pagar. 10 - ada; der; ate. 11 - re;
malos; as.
Verticais: 1 – mil; lembrar. 2 - amen; marude. 3 - amor; lapa. 4 - azar; ni. 5 - pos; pancada. 6 - ir;
macio; el. 7 - maturam; pro. 8 - al; saca. 9 - alho; soga. 10 - nucego; mata. 11 - amoroso; res.
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Atracção
Fatal
Loiraça 21 anos,
alta, magra e
peitos grandes.
Elegante

964 131 762

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

925 751 527

CABRITINHA
DE VOLTA
das 8 às 19 horas

918 595 077

Pescadores salvam homem nu
em rio infestado de crocodilos

Insólitos

Publicidade 27

Dois pescadores recreativos australianos
salvaram um homem que encontraram, todo
nu, numa árvore junto de um rio infestado
de crocodilos, junto de Darwin.
Kev Joiner e Cam Fraust dizem ter ouvido os
gritos de socorro de Luke Voskresensky, que
encontraram sem roupa e coberto de lama. O
homem disse ter vivido de caracóis durante
quatro dias.

Andrea
Ashe
Enquanto
enfrentamos esta
onda de frio, Andrea
Ashe faz-nos sentir
ainda saudades
do Verão. A modelo
brinda o mundo com
a sua fantástica
silhueta, junto a uma
piscina.

BRAGA
TÁXIS

JOGOS
Segunda 11/01/21

24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

Vaca resgatada de matadouro
na Áustria

Uma vaca que escapou dum matadouro
na Áustria encontrou refúgio seguro numa
quinta junto a Salzburgo.
A vaca, chamada Lieni, foi resgatada pela
associação de proteção dos animais Gut
Aiderbichl, que pagou ao proprietário e levou
o ruminante para a nova morada.

Sorteio 02/2021

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

Terça 12/01/21

Sorteio 04/2021

2 10 18 34 35
*6 *9
Quarta 13/01/21

Sorteio 04/2021

8 11 16 43 47
+13
Quinta 15/01/21

Sorteio 02/2021

16 341
276
3.º Prémio 46 143
4.º Prémio 02 579
Terminação 1
Série sorteada 6.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 55

Sexta 15/01/21

Sorteio 05/2021

4 10 27 38 40
*3 *11

Sorteio 03/2021

HVS 37034
Sábado 16/01/21

Sorteio 05/2021

4 20 30 35 46
+9

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
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Desde Março

Pandemia

A PSP deteve 438 pessoas desde
Março, em Portugal, no âmbito da
fiscalização das medidas restritivas
impostas pelo Governo, três das
quais este fim-de-semana, anunciou ontem aquela força policial.
“Desde o início da pandemia [em
Portugal], [foram feitas] 438 detenções, das quais 118 por desobediência ao confinamento a que estavam
obrigados por estarem infectados”,
afirmou ontem o director do departamento de operações da direcção
nacional da PSP, Luís Elias, numa
conferência de imprensa no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP,
em Moscavide, Loures.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, admitiu ontem um agravamento de medidas, considerando que o confinamento não está a ser levado a sério, e declarou-se sujeito ao escrutínio
dos portugueses pela gestão política da resposta à covid-19.
"Pode ser necessário ir mais longe no fechamento de actividades
que ainda ficaram abertas, se for necessário, como sinal à sociedade", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas no Hospital de
Santa Maria, adiantando que, "se for preciso reponderar medidas, o
Governo naturalmente terá o apoio do Presidente da República".
O chefe de Estado e candidato presidencial, que falava após uma
reunião com a administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte,
alertou que a situação das estruturas de saúde "é muito crítica" e
apelou uma vez mais aos portugueses para que levem a sério o confinamento que está em vigor desde sexta-feira.
Questionado sobre a sua responsabilidade na gestão política da resposta à covid-19 em Portugal, referiu: "Eu decretei o estado de
emergência, e acho que foi decisivo em março. Voltei a decretar em
novembro, e acho que foi decisivo. Tenho vindo a renovar".
Marcelo Rebelo de Sousa marcou a visita ao Hospital de Santa Maria
como candidato, mas acabou a falar como Presidente da República,
juntando o seu apelo ao da ministra da Saúde, Marta Temido.

Presidente da República
admite agravamento de medidas

PSP já deteve
438 por infracção
às medidas restritivas

Presidenciais

CNE admite
problemas no voto
antecipado

A Comissão Nacional de Eleições
(CNE) admitiu alguns problemas como as filas no voto antecipado para
as presidenciais, que será “aperfeiçoado no futuro”, e lembrou que
quem não votou ontem pode fazêlo no domingo.
Em declarações à Lusa, João Tiago
Machado, da CNE, afirmou que não
se registaram ontem incidentes com
o voto antecipado em mobilidade,
mas admitiu alguns problemas,
questionado sobre as longas filas e
alguma confusão entre os eleitores
ao longo do dia.
“São dores de crescimento. Este é
um processo em constante evolução. Foi a primeira vez que isto
acontece em plena pandemia e vai
ser aperfeiçoado no futuro”, afirmou
o responsável da CNE.

Reunião extraordinária hoje

Conselho de Ministros
pode reforçar restrições

Publicidade

O governo vai reunir-se, hoje, em conselho de ministros extraordinário, devendo aprovar
novas medidas relacionadas com o confinamento, disse à Lusa fonte do executivo.
A informação, confirmada pela Lusa junto de fonte do Governo, foi avançada pela RTP, que
adianta que em cima da mesa estará a aprovação de novas medidas relacionadas com o
confinamento, nomeadamente a proibição de venda de bebidas ao postigo para evitar
ajuntamentos à porta dos cafés.
Outra medida em avaliação será a possibilidade de abrir os centros de tempos livres para
crianças até aos 12 anos, adiantou a fonte.
Ontem, o Presidente da República admitiu um agravamento de medidas, considerando que
o confinamento não está a ser levado a sério.
"Pode ser necessário ir mais longe no fechamento de atividades que ainda ficaram abertas,
se for necessário, como sinal à sociedade", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas
no Hospital de Santa Maria, adiantando que, "se for preciso reponderar medidas, o Governo
naturalmente terá o apoio do Presidente da República".
Do lado do Governo, a ministra da Saúde, Marta Temido, apelou ontem à responsabilidade
individual dos portugueses, admitindo que viu com preocupação a forma como os portugueses se comportaram no primeiro fim de semana, desde que entrou em vigor o novo
confinamento geral.
Fazendo um ponto da situação, Marta Temido disse que todo o sistema de saúde está “muito próximo do limite” e pediu o apoio dos portugueses.
“Por favor, fiquem em casa, cumpram e façam cumprir aos outros que estão à vossa volta,
porque, senão, não vamos conseguir enfrentar isto”, disse.

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

CONNOSCO A SUA MERCADORIA
É ENTREGUE MAIS DEPRESSA

TRANSPORTES
BI-DIÁRIOS
DE MERCADORIAS
URGENTES

INVICTADADOS, LDA.

