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Braga

Empresários preocupados
com aumento de infectados

COVID-19
566,958

EMBAIXADORES estão preocupados com aumento de infecções, mas
mostram-se esperançosos num segundo semestre marcado pela retoma.

Casos Confirmados

RECUPERADOS

PORTUGAL

421,871 (+10,282)

+ 10,455 NOVOS CASOS

135,841 (-45)

A Universidade do Minho divulgou que a média de novos casos
diários confirmados de Covid-19
em membros da comunidade
académica, calculada a sete e 15
dias, é agora de 3,4 e 5,5, respectivamente.
O ponto de situação divulgado
semanalmente pela UMinho é
elaborado a partir dos casos reportados no formulário de notificação e acompanhamento que
a instituição de ensino desenvolveu para prevenir e controlar a
pandemia.

76173
CENTRO

Cimeira de Embaixadores Empresariais realizou-se por videoconferência

INVESTBRAGA

| Marlene Cerqueira |

Os Embaixadores Empresariais
de Braga mostram-se preocupados com o aumento de casos de
Covid-19 e alertam para a probabilidade de 2021 poder vir a
ser “um ano mais delicado do
que 2020”, ainda que depositem
esperança num segundo semestre capaz de fazer face às quebras de procura que poderão vir
a registar nos próximos meses.
O alerta foi feito no decorrer de
mais uma Cimeira dos Embaixadores Empresariais de Braga,
iniciativa realizada anteontem,
através de videoconferência, numa iniciativa da InvestBraga.
Em comunicado, a InvestBraga

dá nota de que, no decorrer do
encontro, estes empresários se
disponibilizaram para apoiar na
sensibilização da população, de
forma a incentivar o respeito pelas medidas anunciadas pelas
autoridades, bem como promover acções de despiste de infecções por Covid-19 junto dos
seus colaboradores.
Para além do aumento do número de casos de Covid-19, os
embaixadores empresariais mostraram-se ainda preocupados
com os efeitos da pandemia no
ritmo de trabalho das empresas.
“De acordo com os empresários, a produção, sobretudo de
sectores industriais, tem sido
ameaçada pela escassez de matérias de base para o desenvolvi-

Concelho com 1476 casos activos
| Marlene cerqueira |

O concelho de Braga registou
ao longo do dia de ontem mais
162 novos casos de Covid-19 e
mais 513 recuperados.
Num ponto de situação feito
pela autoridade de saúde local
ao Município de Braga, até às 18
horas de ontem, o concelho con-
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Ontem não houve mortos
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mento dos produtos, resultado
da absorção dessas mesmas matérias por parte de outros mercados, que começam a recuperar
da pandemia e que assumem
uma posição dianteira na aquisição desses bens”, refere a InvestBraga.
Conduzida por Ricardo Rio, a
reunião serviu, assim, para reflectir sobre a evolução da pandemia nas últimas semanas. O
edil salientou que, ao contrário
do que acontecia na primeira vaga da pandemia, actualmente assistimos “à disseminação de infecções em zonas de baixa
densidade populacional, não havendo uma identificação clara
de qual é o principal foco das infecções”.

tabilizava um total acumulado
de 13.515 casos de Covid-19 e
11.871 recuperados.
Com o aumento do número de
recuperados, os casos activos
desceram novamente, fixandose nos 1476. São menos 251 casos activos do que na segundafeira.
Ontem não se registaram mortes associadas à Covid-19, man-

tendo-se o número de óbitos nos
168.
Em vigilância activa por parte
das autoridades estavam 1723
pessoas. São mais 47 do que anteontem.
Braga voltou a integrar a lista
de concelhos de risco extremamente elevado para a Covid-19
devido ao aumento de novos casos de infecção por Sars-CoV-2.

CASOS ACTIVOS

Portugal
Média de novos casos
na Uminho elevada

261287
NORTE

DR

MORTES
9,246 (+218)

2,059,659

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

EUA
24,739,583 410,298 9,640,285 28,537
ÍNDIA
10,596,228 152,747 198,642 8,944
BRASIL
8,523,635 210,404 861,184 8,318
RÚSSIA
3,612,800 66,623 544,151 2,300
REINO UNIDO 3,466,849 91,470 1,816,876 3,916

Mundo
França França regista mais de 20 mil novos casos
A França registou 23.608 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas,
elevando o total de casos para 2.938.333. Houve ainda 369 mortes hospitalares associadas à covid-19 nas últimas 24 horas, e, nos últimos três
dias, 287 mortos em lares de idosos. Os números relativos aos mortos em
lares são actualizados duas vezes por semana.
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Segunda dose da vacina dá “mais esperança”
e “segurança” aos profissionais de saúde
É COM “MUITA ESPERANÇA” no controle da pandemia que os 1500 profissionais de saúde do Hospital de Braga que estão na
‘primeira linha’ do combate ao novo coronavírus começaram, ontem, a receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19.
+ mais

HOSPITAL

| Marta Amaral Caldeira |

Gilda Ribeira, enfermeira há 24
anos, 14 dos quais ao serviço no
Hospital de Braga, recebeu, ontem, com “muita esperança”, a
segunda dose da vacina contra a
Covid-19. O sentimento é transversal a todos os profissionais de
saúde que estão na ‘linha da
frente’ do combate ao novo coronavírus. Para a médica pneumologista Lurdes Ferreira, que
também completou o tratamento, “a vacina é segura e é a única
forma que temos actualmente de
travar a pandemia”.
A enfermeira Gilda Ribeiro e a
pneumologista Lurdes Ferreira
integram o grupo de profissionais que trava diariamente o
combate contra a Covid-19 e,
por essa razão, estão no ‘grupo
de risco’, com prioridade na vacinação.
Já com a segunda dose da vacina administrada, a enfermeira
Gilda confessa sentir interiormente “mais segurança”. “Estamos a viver uma situação muito
má, mas esta segunda dose da
vacina contra a Covid-19 traznos, sobretudo, esperança de que
o cenário melhore no sentido de
que a imunidade chegue o mais
depressa possível”, afirmou.
“Nós, profissionais de saúde,
sentimo-nos mais confortáveis
porque a vacina dá-nos uma
imunidade de quase de 95 por
cento e portanto o risco de infecção é menor e, em caso de infecção, a situação não será tão grave”, disse a enfermeira, que
considera a chegada da vacina
uma grande “mais-valia”. “Agora, o ideal é que a vacina seja
alargada a toda a população rapidamente, porque da maneira como a situação está neste momento, só a vacina é que nos dá
alguma esperança”, frisou,
apontando sentir um certo “alívio” na execução das suas tarefas laborais, mas também ao nível familiar.
Foi precisamente a olhar com
“mais esperança” para o futuro,

DR

Lurdes Ferreira, médica pneumologista do Hospital de Braga, recebeu, ontem, a segunda dose da vacina contra o SARS-CoV-2

lll
“A vacina por si só,
não traz a segurança total,
mas, sim, a esperança que
daqui a uns meses
possamos estar numa fase
diferente de controle de
pandemia”.

Lurdes Ferreira,
Médica pneumologista

DR

A enfermeira Gilda Ribeiro admite que vacina traz, sobretudo, “mais esperança”

que a médica pneumologista
Lurdes Ferreira recebeu também
a segunda dose da vacina.
“Completei o meu tratamento e
é esperado agora que o meu organismo faça o resto, com a produção de anticorpos para que eu
fique protegida contra o vírus
SARS-CoV-2”, disse.
“Sendo profissional de saúde
na área de pneumologia em que
recebemos doentes respiratórios
e em utilizamos técnicas que nos
tornam grupo de risco, além de

colaborarmos na ‘enfermaria
Covid’, esta vacina dá-me a vantagem de estar protegida. Mas
vou manter exactamente os mesmos cuidados como mantive até
agora, porque a vantagem que
vacina traz é a longo prazo”, sublinhou a médica. “É importante
que todos se vacinem para que
tenhamos a imunidade de grupo,
mas sabendo que só daqui a seis
ou oito meses é que poderá funcionar. De momento, a vacina
por si só, não traz a segurança

lll
“Estamos a viver uma
situação muito má, mas
esta segunda dose da vacina
contra a Covid-19 traz-nos,
sobretudo, esperança de
que o cenário melhore no
sentido de que a imunidade
chegue o mais depressa
possível”.

Gilda Ribeiro,
Enfermeira

total, mas, sim, a esperança que
daqui a uns meses possamos estar numa fase diferente de controle de pandemia”.
Indicando que a vacina é o melhor método para combater a
pandemia neste momento, a
pneumologista Lurdes Ferreira
justifica com os resultados cien-

O Hospital de Braga
iniciou, ontem, a
administração da
segunda dose da vacina
contra a Covid-19 aos
primeiros 1500
profissionais de saúde,
que lidam de forma
mais directa com os
doentes positivos. Mas é
também com
expectativa que os
restantes 1700
profissionais da unidade
hospitalar aguardam a
sua vez.
João Oliveira, presidente
do Conselho de
Administração do
Hospital de Braga,
assinala a “importância
extrema” do processo de
vacinação dos
profissionais de saúde
que estão na ‘linha da
frente’ do combate à
Covid-19. Um processo
que, dentro de portas, “é
visto como o início da
resolução do problema,
pois a protecção até
agora era apenas
garantida pelos
equipamentos de
protecção individual e
agora passa a ser
garantida também por
um método biológico,
através da vacina”.
tíficos já alcançados, como é
disso exemplo um estudo recente do Hospital de São João, que
verificou que 90 por cento dos
profissionais vacinados, já tinham anticorpos”. “Eu confio
100 por cento na vacina”.

12 ???????????
correiodominho.pt
20 de Janeiro 2021

1 de Setembro 2016 correiodominho.pt
Braga 5

“A situação é muito complicada, temos
todos que reforçar as medidas de protecção”
O APELO é do presidente do Conselho de Administração do Hospital de Braga. João Oliveira diz que esta terceira vaga da
pandemia de Covid-19 “é muito complicada” e aderte a população em geral para que “reforce as medidas de protecção”.
lll
“A população tem que
perceber que os
profissionais de saúde estão
há um ano a tratar doentes
com Covid-19 e a viver
diariamente uma pressão
constante. Cabe-nos
cumprir com as
recomendações e evitar o
aumento do número de
infectados”.

HOSPITAL

| Marta Amaral Caldeira |

“Temos todos que reforçar as
medidas de protecção. Temos
que ser comedidos e cumprir as
regras quer da Direcção-Geral
de Saúde, quer do governo, ao
nível do confinamento e evitar o
aumento do número de infectados porque os serviços e recursos de saúde também são limitados”. Num novo apelo à população minhota, João Oliveira,
presidente do Conselho de Administração do Hospital de Braga, assinala que o número de casos diários de Covid-19 nesta
terceira vaga da pandemia é superior às outras duas e pede
“contenção”.
“A população tem que perceber
que os profissionais de saúde estão há um ano a tratar doentes
com Covid-19. Estão há uma
ano a viver diariamente uma
pressão constante. Cabe-nos a
nós, população em geral, fazer
aquilo que nos compete, que é
cumprimos com as recomendações das autoridades e evitar o
aumento do número de infectados”.
Com a terceira vaga ainda no
início, que conta já 140 doentes
internados com Covid-19, o presidente da administração do
Hospital de Braga diz que “a situação é muito complicada”.
“Na primeira vaga, tivemos um
número significativo de doentes,
com cerca de 150 doentes inter-

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

DR

João Oliveira, presidente do Conselho de Administração do Hospital de Braga

nados, e a segunda vaga esteve
também muito próxima desse
número, mas não se registava
um número de infectados diários
como temos hoje, com esta terceira vaga. Neste momento, já
estamos praticamente a atingir
esse número”, advertiu.
“É uma preocupação elevada,
pois temos uma afluência maior

do que tivemos na segunda vaga
da pandemia”, alertou João Oliveira, voltando a apontar para “o
reforço da protecção individual”
e para “o cumprimento das regras de confinamento” como a
melhor forma para enfrentar o
combate à Covid-19.
Olhando para uma comunidade
hospitalar de 3200 funcionários,

o administrador da unidade bracarense assinala a “urgência” da
vacinação de todos os profissionais, indicando que a expectativa é grande e que todos anseiam
pela vacina.
“A perspectiva é que todos os
profissionais de saúde sejam vacinados o mais rapidamente possível, mas pela quantidade de
vacinas disponibilizadas, conseguimos já vacinar os primeiros
1500 profissionais que trabalham mais directamente com os
doentes Covid e esperamos que
nos próximos dias ou nas próximas semanas, seja possível recebermos as restantes vacinas para
que todos os profissionais que
contactam doentes, desde médicos, enfermeiros, assistentes
operacionais e técnicos, sejam
vacinados de imediato”.

§APAH
Covid-19
Administradores
hospitalares dizem
que “hora é grave”
A Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares
(APAH) considerou ontem que “a
hora é grave” e que compete ao
Ministério da Saúde liderar a resposta à crise, garantir tranquilidade à população e coordenação
e activação de meios no terreno.
“A hora é grave. É necessário
manter a clareza do propósito. As
dificuldades ultrapassam-se com
medidas coordenadas e concretas”, defendem os administradores hospitalares em comunicado.
“A solução não pode ser limitada
a medidas restritivas das liberdades individuais. É nossa responsabilidade reconhecer a diferença e comunicar de forma
segmentada, promovendo comportamentos adequados por
parte dos diferentes grupos populacionais”, defende.
“O único instrumento que o sistema de saúde tem para controlar a pandemia - o rastreio activo
de contactos - deve ser, de uma
vez por todas, capacitado em
termos de meios humanos”, seguindo as instruções da Organização Mundial da Saúde e do
Centro Europeu de Controlo de
Doenças.
Publicidade
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Saúde Pública fecha Centro Novais e Sousa
ATÉ AO PRÓXIMO DIA 29, o Centro Novais e Sousa está de portas fechadas por causa de casos positivos de Covid-19. Entretanto,
utentes e colaboradores vão ser todos testados antes de regressarem à instituição.
lll
“Estes utentes já deviam
estar integrados no plano
de vacinação. Acho que
deveriam entrar já a seguir,
uma vez que são pessoas
de alto risco, porque não
têm consciência do que está
a acontecer e têm muitas
patologias associadas,
incluindo questões
respiratórias.”

COVID-19

| Patrícia Sousa |

O Centro Novais e Sousa já não
abriu ontem as portas depois de
terem sido detectados casos positivos de Covid-19. “A Saúde
Pública decidiu encerrar o Centro de Actividades Ocupacionais
(CAO) até ao próximo dia 29 de
Janeiro e, entretanto, todos os
utentes e colaboradores vão ser
testados”, confirmou a directora
técnica, Lucinda Vilaverde.
Um utente, que não estava a
frequentar a instituição na altura,
esteve internado “muito mal”
nos Cuidados Intensivos durante
15 dias, estando agora estabilizado. Depois daquele internamento, todos ficaram “assustadíssimos”. Sempre “a cumprir”
todas as directrizes, mas sempre
com “o coração nas mãos”, Lucinda Vilaverde contou que a
instituição estava com uma população diminuta, já que os pais,
por vontade própria, mantinham
os filhos em casa.
Na sexta-feira passada “uma
funcionária ligou a dizer que o
sogro estava infectado e o marido estava à espera do resultado
do teste e, entretanto, duas mães
também testaram positivo. Logo
depois os dois filhos também
testaram positivo”, esclareceu a
directora técnica.

Lucinda Vilaverde
Directora técnica Centro Novais e Sousa

DR

Utentes e colaboradores do Centro Novais e Sousa vão ser testados até ao próximo dia 29 de Janeiro

Perante o período que se está a
atravessar e a população que frequenta o centro, a Saúde Pública
decidiu encerrar a instituição,
até porque “muitos dos utentes
circulam para outros concelhos e
têm famílias de idade”.
Desde Março do ano passado,
que a instituição está em contacto com o delegado de saúde e a
Saúde Pública. “Sempre foram

impecáveis, reunimos sempre
que temos dúvidas e sempre
cumprimos tudo à risca, porque
a nossa população não sabe ler
sintomas e alguns pais também
não”, confidenciou.
Lucinda Vilaverde lamenta que
os CAO’s para pessoas com deficiência não estejam incluídos
na lista dos locais a fechar durante este segundo confinamen-

to. “Não estamos incluídos na
nova fase de confinamento e é
uma pena não estarmos, porque
a situação é exactamente igual,
mas quero acreditar que vai ser
revisto. Uma coisa é um lar residencial, onde os utentes estão ali
protegidos e não contactam com
mais ninguém, outra coisa são os
CAO’s, onde os utentes circulam em transporte público e vão

para casa”, lembrou Lucinda Vilaverde, lamentando que “estes
filhos de Deus menor estão a ser,
mais uma vez, esquecidos”.
Tal como a directora técnica do
Centro Novais e Sousa defende
a integração dos utentes com deficiência na lista para a vacinação, também o pai de um dos
utentes partilha da mesma opinião. “Os casos das pessoas deficientes e autistas são pouco ou
quase nada observados perante
toda esta situação de Covid-19
que estamos a viver, mas é uma
população de risco, pelo que julgamos que deveria ser incluída
na vacinação prioritária”, alertou Mário Relvas.

Eurodeputada Isabel Carvalhais

Fundo de Solidariedade deve ser “mais flexível e abrangente”
COVID-19

| Redacção |

A eurodeputada Isabel Carvalhais considera que se deve reforçar a coesão económica, social e territorial, usando todos os
meios disponíveis. Isabel Estrada Carvalhais propõe que o Fundo de Solidariedade da União
Europeia (FSUE) veja alargado
no seu o âmbito, tornando-se
também “mais célere e eficiente”.
Para a deputada portuguesa, que interveio na última reunião da Comissão de Desenvol-

vimento Regional do Parlamento Europeu, enquanto relatora
pelo S&D para o dossier da proposta de revisão do Fundo, a Comissão Europeia “deverá eliminar os entraves burocráticos para
melhorar a aplicação do Fundo
de Solidariedade da União Europeia”.
Apesar do preço incalculável
das vidas perdidas e dos impactos socioeconómicos causados
por esta pandemia, no âmbito do
FSUE, o surto de Covid-19 trouxe, segundo Isabel Carvalhais, a
oportunidade de alargar o âmbito do FSUE, cobrindo grandes

emergências de saúde pública.
“Esta pandemia demonstrou
que o fundo pode ser mais flexí-

lll
“O fundo está actualmente
desenhado apenas como
uma forma correctiva,
sendo necessária uma
política mais preventiva,
de acordo com o Acordo
de Paris e o Pacto Ecológico
Europeu.”
Isabel Carvalhais
Eurodeputada

vel, prestando assistência não só
em catástrofes naturais, mas
também, por exemplo, na prevenção e rápida assistência a desastres relevantes, como as pandemias”, sublinhou.
O FSUE, criado para fazer face
às consequências das grandes
cheias que assolaram a Europa
Central em 2002, tem sido uma
importante forma de concretização da solidariedade europeia
para com as populações das regiões afectadas por grandes catástrofes naturais. Por isso, considerando a eurodeputada que o
fundo “é um instrumento que

não prima pela intervenção rápida”, propõe o “alargamento do
seu âmbito para a prevenção e
gestão dos riscos face às consequências futuras das alterações
climáticas, principalmente para
as regiões mais vulneráveis”.
Outra proposta que Isabel Carvalhais deixou foi a da melhoria
das sinergias entre fundos, salientando que “a planificação e o
acesso aos fundos leva muito
tempo, inviabilizando na prática
o seu uso pleno ante a necessidade da reconstrução, por exemplo, de uma escola, de um hospital ou de um aeroporto”.
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APOIOS DISPONÍVEIS ÀS EMPRESAS DO CONCELHO

AGERE incita empresários
a acederem a estes apoios
A AGERE, criou várias medidas de apoio às
empresas do concelho, ativadas na 1ª fase da
pandemia e que continuam disponíveis para
todo o setor empresarial.
Esta iniciativa, visa auxiliar as empresas
relativamente ao pagamento das tarifas de
disponibilidade de água e saneamento e da
ŰÒşęČÒƥƖÒôúşúŦěôŸłŦȦŞŸúŜłôúÒŰęĸčęşuma
redução até 100%.
Todos os consumidores sociais não domésticos
tiveram automaticamente isenção total do
pagamento do valor das referidas tarifas, nas
faturas de dezembro e janeiro.
De forma a não criar procedimentos burocráticos
paralelos e facilitar o acesso às referidas
medidas, as restantes empresas tiveram
automaticamente, sem necessidade de qualquer
interação com a AGERE, uma redução de 50%
nas tarifas e faturas enunciadas.
Para obtenção da redução dos restantes 50%,
aplicável a quebras de faturação superiores a
25% nos três primeiros trimestres de 2020, face
ao período homólogo do ano anterior, o

aceda em apoios.agere.pt

processo decorre nos moldes das
alíneas g) e h) do n.º 1 do Artigo 7.º da
Portaria n.º 271-A/2020, que aprova o
Regulamento do Programa APOIAR,
lançado pelo Ministério da Economia
através do Balcão 2020.
Para tal, e para facilitar o processo de
acesso a estes benefícios criámos o
portal apo
p ios.agere.pt
p , onde pode
consultar informações e condições e
proceder à candidatura dos mesmos.
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Ao abrigo da Lei do Orçamento de Estado

Prorrogado prazo para entrega de teses,
dissertações e relatórios de estágio
UMINHO

| Marlene Cerqueira |

A Universidade do Minho publicou ontem o despacho que
prorroga, até ao final do presente
ano lectivo, o prazo para a entrega e apresentação de teses ou
dissertações nos ciclos de estudos conducentes ao grau de doutor ou ao grau de mestre.
O despacho, assinado pelo reitor, produz efeitos desde o passado dia 1 de Janeiro.
Assim, o prazo para entrega de

teses de doutoramento ou de dissertações, trabalhos de projecto
e relatórios de estágio de mestrado, que ocorra entre 1 de Janeiro
de 2021 e 30 de Julho de 2021, é
prorrogado até 31 Julho de 2021.
O adiamento da entrega dos
trabalhos referidos não obriga ao
pagamento adicional de propinas, taxas ou emolumentos, como determina o Orçamento do
Estado para 2021.
Esclarece ainda o documento
que as propinas já pagas, relativas à extensão do prazo de en-

trega, para uma data compreendida entre 1 de Janeiro e 31 de
Julho, serão reembolsadas aos
estudantes que, para o efeito, deverão solicitá-lo junto da Unidade de Serviços de Gestão Académica, preferencialmente através
do Portal Académico.
Este despacho vem dar resposta a algumas queixas dos alunos
que alertavam para a situação de
incumprimento da UMinho em
relação ao artigo 259.° do Orçamento do Estado para 2021. A
situação já está corrigida.

Travessa
do Carmo em
requalificação
ATÉ ao final do mês arranca a requalificação da
Travessa do Carmo, na envolvente do Mercado
Municipal. Investimento supera os 100 mil euros.

Publicidade
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Intervenção vai criar um adro em frente à igreja do carmo

CIDADE

| Marlene Cerqueira |
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Cem mil euros é quanto a Câmara de Braga vai investir na requalificação da Travessa do Carmo, intervenção que deve arrancar até ao final deste mês de Janeiro e tem a duração prevista de
90 dias. Esta intervenção no espaço público surge no âmbito da
requalificação urbana da envolvente do Mercado Municipal.
Em comunicado, a autarquia
explica que a solução apresentada passa por “redefinir e ajustar
as curvas de acesso à Travessa
do Carmo, procedendo-se, também, à execução de um adro em
frente à Igreja do Carmo”.
Será mantida a faixa BUS, executadas novas passadeiras e serão instalados novos abrigos de
paragem de transportes colectivos.
O vereador das Obras Municipais e do Espaço Público, citado
no comunicado, realça que “esta
é uma intervenção que tem como objectivo continuar o processo de regeneração de uma zona da cidade com património
edificado distinto e único, no-

meadamente, a Igreja do Carmo,
mas também o gnration e o Mercado Municipal de Braga”.
“No local, verificou-se que era
necessário acautelar determinadas situações, aumentando a segurança de peões e garantido a
implementação de novas acessibilidades. Verificamos igualmente que muitos eram aqueles
que aguardavam pelo autocarro
sem qualquer tipo de condições
de conforto e vamos corrigir essa situação. Continuaremos a
procurar aumentar em toda a cidade as condições de segurança
e bem-estar das pessoas aquando
da utilização do espaço público”, adianta ainda João Rodrigues.
Para além dos trabalhos já
mencionados, a intervenção visa
igualmente uma restruturação ao
nível das infra-estruturas de
águas pluviais e a requalificação
da iluminação pública.
Serão igualmente introduzidas
nesta obra prescrições que conferem aos espaços urbanos intervencionados condições mínimas
de acessibilidade por pessoas
com mobilidade reduzida, como
determina a lei.
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Póvoa de Lanhoso
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Associação de apoio
a deficientes visuais assinala
25 anos até Dezembro
CONSOLIDAÇÃO do projecto CAVI é o grande desejo da
Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito de
Braga, criada a 19 de Janeiro de 1996.
PÓVOA DE LANHOSO
| Miguel Viana |

A Associação de Apoio aos Deficientes
Visuais do Distrito de Braga (AADVDB)
assinala os 25 anos de existência até ao
mês de Dezembro.
A associação nasceu a 19 de Janeiro de
1996, mas a situação de pandemia impediu que a festa se realizasse ontem. Por
essa razão, a direcção da AADVDB entendeu que as comemorações se devem
estender durante o presente ano. “ Os nossos 25 anos não são comemorados como
pretendíamos devido à pandemia, que nos
está a preocupar muito. Nem um bolo de
aniversário fizemos, sáo assinalamos com
mensagens nas redes sociais, até porque
estamos em confinamento e nem utentes
temos nas nossas instalações”, afirmou Domingos Silva, presidente da
AADVDB. O dirigente associativo manifestou, no entanto, o desejo de que a data
seja devidamente assinalada em 2021.
“Não sabemos como a situação de pandemia vai evoluir, e por isso não temos uma
data prevista para assinalar o aniversário,
pelo que estendemos as comemorações
até ao fim do ano”, adiantou Domingos
Silva. Além de impedir as comemorações,
a pandemia causada pela Covid-19, levou
a associação a alterar o seu funcionamento. Os encontros e convívios presenciais
foram substituídos por visitas ao domicílio, com as devidas precauções. “Tivemos
de adaptar o projecto ‘Longe Mais Perto’
para ser acessível pelas redes sociais.
Também realizamos visitas a casa de

utentes para nos inteirarmos das suas necessidades. No Natal levamos uma prenda
simbólica e algumas castanhas no S. Martinho (em Novembro). São actos simbólicos mas com grande significado para
nós”, disse o presidente da direcção da
AADVDB.
Se a pandemia o permitir, a associação
gostaria de ter como ‘prenda’ pelos 25
anos, a renovação do CAVI (Centro de
Apoio à Vida Independente). “Este ano
pretendemos, se possível, renovar o nosso
CAVI, que já existe há dois anos. É um
projecto importante de apoio à vida independente dos nossos associados e em que
cada utente tem direito a um, ou uma, assistente pessoal, o que permite dar mais
autonomia”, explicou Domingos Silva.
Apesar das acções de recolhas de fundos
estarem suspensas, a AADVDB nunca
deixou de contar com os mais variados
apoios. “Mesmo numa situação difícil como a que estamos a viver, temos tido sempre ‘prendas’ de associados, dos fundadores, de bem-feitores e de muitas instituições e empresas que sempre estiveram do
nosso lado. Vamos conseguindo levar o
nosso barco”, frisou Domingos Silva,
acrescentando que a colectividade conta,
actualmente, com cerca de 500 associados.
Em forma de balanço, Domingos Silva
lembrou que ao longo de 25 anos foram
realizadas muitas actividades, com a participação de dezenas de associados, como
por exemplo, almoços e jantares-convívio, visitas guiadas a museus ou actividades desportivas e radicais.
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Visitas guiadas a museus é uma das actividades da Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do distrito
Publicidade

PROMOÇÃO 14 A 27 DE JANEIRO

1,29€

Bolacha
Proalimentar
Belvita
300gr

1,99€
Tofina Nestlé
200gr
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Domingos Silva, presidente da Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito de Braga
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Costa Gomes apela à responsabilidade
individual para vencer a pandemia
PRESIDENTE da Câmara de Barcelos apela à responsabilidade individual, alertando que é necessário
que cada um faça o que lhe compete: ficar em casa e não arranjar desculpas para andar na rua.
BARCELOS

| Marlene Cerqueira |

Com 1536 casos activos de Covid-19 e 84 óbitos associados à
infecção pelo novo coronavírus,
o concelho de Barcelos segue a
tendência nacional de agravamento da situação epidemiológica. O presidente da Câmara local, Miguel Costa Gomes, lança
um apelo “à responsabilidade individual” para que cada um faça
o que lhe compete para travar as
cadeias de contágio e dominar a
pandemia.
Ontem, no habitual ponto de
situação semanal sobre a situação epidemiológica do concelho, Miguel Costa Gomes deu
nota de que na segunda-feira, ao
final do dia, o concelho tinha
2980 pessoas em isolamento
profiláctico. Destas, 1536 estavam infectadas e as restantes,
1444, estavam em vigilância activa por terem tido contacto de
risco com alguém infectado.
Das 84 mortes associadas à
Covid-19, seis ocorreram na última semana.
Positivo é facto de estar praticamente ultrapassada a situação
de atrasos nos inquéritos epidemiológicos, revelou o edil.
Perante o agravamento da si-
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Miguel Costa Gomes participou ontem numa videoconferência de imprensa

tuação epidemiológica no concelho e no país, Miguel Costa
Gomes congratulou-se com as
novas medidas restritivas anunciadas pelo Governo e que entram hoje em vigor.
O presidente da Câmara lamenta “as consequências económicas” das restrições associadas
ao confinamento, mas alerta que
“estamos perante uma situação
muito grave, com tendência a
agravar-se ainda mais”, sobretudo porque os recursos da saúde
são limitados.
O autarca denunciou que, inclusive em Barcelos, a venda ao
postigo estava a criar aglomera-

lll
Em Barcelos,
o processo de vacinação
decorre como previsto. Até
anteontem já tinham
recebido a primeira dose da
vacina 1601 pessoas, entre
profissionais de saúde e
cidadãos em lares.
dos de pessoas, onde não são
cumpridas as medidas de distanciamento social e onde se assiste, muitas vezes, à não utilização
da máscara de protecção.

“Espero que estas medidas um
pouco mais musculadas venham
trazer resultados para controlar a
pandemia”, realçou.
Costa Gomes reiterou o apelo
aos barcelenses para que “fiquem em casa” e não arranjem
desculpas furar o confinamento.
O edil partilhou alguns relatos
que lhe tem chegado de desculpas que as pessoas utilizam para
andar na rua. Segundo o edil, há
situações em que os animais de
companhia chegam a ser “obrigados” a irem à rua três ou quatro vezes por dia, pela mão de
pessoas diferentes, apesar de darem sinais de estarem “cansados
de passear”.
“É uma série de expedientes
que as pessoas usam, a ser verdade é lamentável”, denunciou o
autarca, aludindo a “uma criatividade um bocadinho estranha e
a uma imaginação terrível” das
pessoas. Segundo o edil, há mesmo relatos de pessoas que “alugam” animais para os levar a
passear à rua, conseguindo assim justificação para furar a obrigatoriedade de ficar em casa.
“É fundamental que cada um
faça a sua parte, ficando em casa
sempre que possível. Só dessa
forma conseguiremos vencer esta pandemia”, sublinhou.

§CIM Cávado
Fotografia
Joana Lemos vence
Prémio Público
Joana Lemos é a vencedora do Prémio Público do Concurso de Fotografia ‘A Biodiversidade dos rios Cávado e Homem’, promovido pela
CIM Cávado. A foto vencedora retrata a zona fluvial de Mariz em Barcelos, e arrecadou 142 ‘gostos’. A foto
vencedora será exibida no site institucional da CIM Cávado, e a concorrente irá receber um voucher oferta
de uma experiência no Rio Cávado,
com o apoio da CIM Cávado e do
Clube Náutico de Prado.

JOANA LEMOS

Imagem vencedroa do Prémio Público do concurso de fotografia promovido pela CIm do Cávado

Alerta
Há 40 trabalhadores
da recolha de lixo
em confinamento
O presidente da Câmara de Barcelos revelou que entre os trabalhadores afectos à recolha do lixo
há cerca de 40 que estão em
confinamento.
Miguel Costa Gomes admite que
a situção é preocupante, razão
pela qual já solicitou a elaboração de dois planos de contingência adicionais para que aquela
actividade não seja afectada.
“A recolha do lixo terá sempre de
ser feita, mesmo por razões de
saúde pública. Estamos a acompanhar a evolução”, referiu.
A Câmara de Barcelos tem cerca
de 250 trabalhadores na área de
jardinagem, limpeza de ruas e
recolha de lixo.
O edil realçou ainda que “não é
líquido” que a infecção que levou
ao confinamento daqueles 40
trabalhadores se tenha desenvolvido no seu local de trabalho,
mas “o que aqui é importante é
as suas consequências”.
Actualmente, a Câmara de Barcelos tem 45% dos 800 funcionários municipais em teletrabalho.

Boicote nas Presidenciais
Cambeses reivindica
saneamento
Costa Gomes considera que “é legítimo” a população de Cambeses demonstrar o seu descontentamento através de um
anunciado boicote às eleições
Presidenciais, no entanto alerta
que a reivindicação na origem
desse boicote “não será satisfeita
tão cedo”.
Cambeses anunciou um boicote
às eleições de domingo devido à
falta de saneamento na freguesia.
“As pessoas têm de compreender
que a Câmara Municipal, neste
momento, está impotente nessa
matéria porque a questão da
água e do saneamento ainda está sob alçada de uma entidade
privada e não podemos agir enquanto a situação se mantiver
nos actuais moldes”, explicou.
Certo é que o saneamento nunca
chegará a Cambeses antes que
seja construída a ETAR de Cristelo, algo que só acontecerá quando houver financiamento. A Câmara de Barcelos vai apresentar
uma candidatura ao POSEUR
com esse objectivo.
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Casa de Camilo regressa à
traça arquitectónica original
OBRAS de ampliação da casa vão custar cerca de 320 mil euros e têm um
prazo de execução de um ano.
FAMALICÃO
| Redacção |

A Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão vai devolver
a traça arquitectónica original à
Casa de Camilo, através das
obras de renovação e restauro da
quinta e da Casa dos Caseiros.
A empreitada arrancou na passada segunda-feira, no âmbito da
candidatura ‘Rota Camilo: Valorização da Casa-Museu e Cemitério da Lapa’. O investimento
ronda os 320 mil euros e é co-financiado pelo Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional
(FEDER).

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, considera
que se trata “de uma obra de
enorme relevância e que espelha
bem a aposta cultural do município na preservação e valorização
do património camiliano. Um
trabalho incessante e apaixonante que tem atravessado gerações,
motivado pelo valor da obra de
Camilo Castelo Branco e pelo
interesse que sempre suscitou a
sua atribulada existência”. O autarca acrescentou que “é uma
obra de arquitectura que vai valorizar ainda mais este lugar da
vida e da ficção camilianas. O

restauro da casa dos caseiros e a
renovação da quinta permitirá,
não só oferecer aos visitantes
um cenário tão semelhante
quanto o que Camilo experienciou, mas permitir que com essas novas infraestruturas possamos diversificar ainda mais a
oferta pedagógica, cultural e
científica da instituição para o
melhor conhecimento da vida e
da produção literária do escritor,
além do período histórico em
que viveu”. Camilo viveu em
Seide entre 1863 e 1890.
A candidatura contempla ainda
a qualificação do Cemitério da
Lapa, onde jaz Camilo.

Vieira do Minho

Serviços municipais com atendimento
por marcação até ao próximo dia 29
Os serviços municipais de Vieira do Minho vão atender apenas os munícipes que tenham feito marcação prévia. A medida resulta da renovação do
estado de emergência e prolonga-se até ao dia 29 deste mês. O agendamento pode ser feito por telefone ou através de correio electrónico (geral@cm-vminho.pt).

Guimarães

Deputados do PSD questionam Governo
sobre classificação da zona de Couros
Os deputados do PSD na Assembleia da República, eleitos pelo circulo de
Braga questionaram o Governo sobre os atrasos na classificação da zona
de Couros como monumento nacional.
Numa pergunta enviada à ministra da Cultura, e que tem como primeiro
subscritor André Coelho Lima, os deputados lembram que o atraso “inviabiliza a pretensão da autarquia de submeter candidatura à UNESCO para
alargamento da área actualmente classificada como Património Mundial
da Humanidade a esta zona do centro histórico de Guimarães”. A Câmara
Municipal de Guimarães já enviou toda a documentação necessária para
a Direcção Regional de Cultura, que terá respondido à autarquia que “a situação estava em análise.

Publicidade
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§Alto Minho
Viana do Castelo

Alunos da ETAP conheceram meios
de socorro dos Bombeiros Voluntários
Os alunos da ETAP - Escola Profissional, Unidade de Formação de Viana
do Castelo participaram numa demonstração de meios de socorro dos
Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo. A corporação proporcionou,
ainda, uma aula sobre Suporte Básico de Vida. Além de dar a conhecer as
viaturas de combate a incêndios e de socorro, a actividade alertou para a
imporrância do Suporte Imediato de Vida, que pode ajudar a salvar vida.
O evento foi organizado pelo aluno Jorge Araújo, aluno do Curso de Comunicação e Serviço Digital, 12.º ano, no âmbito da Prova de Aptidão
Profissional.
.

Viana do Castelo

‘Cíclo das Quintas - Música à Conversa’
aborda o tema da gaguez
O processo criativo do espectáculo ‘Quem Fala Assim’ serve de mote à
décima edição do ‘Cíclo das Quintas - Música à Conversa..’ que tem como
tema central a gaguez. O espectáculo, que decorre amanhã, a partir das
17.15 horas na Escola Profissional Artística do Alto Minho (ARTEAM), é
um projeto multidisciplinar que une dois compositores em trabalho colaborativo, instrumentistas e artistas multimédia num espetáculo sobre o
potencial sonoro e artístico da gaguez. A direcção artística e a composição estão a cargo de José Tiago Baptista e de Manuel Brásio.

Ponte da Barca

Cerca de 1400 alunos da Escola
Secundária já fizeram testes à Covid-19
O município da Ponte da Barca realizou, durante o dia de ontem, testes
de detecção do vírus da Covid-19 a cerca de 1400 alunos do Agrupamento de Escolas. A acção foi acompanhada pelo pelo presidente da câmara,
Augusto Marinho, que considerou que a testagem é “uma medida muito
importante, pois perante a situação do concelho é necessário testar o
maior número de pessoas, garantindo assim que os contágios estagnem.
Estou muito preocupado com o crescimento exponencial de doentes covid-19 no concelho e, por isso, está agendada uma reunião com a proteção civil para ponderar o encerramento das escolas em Ponte da Barca". A
acção deve ser concluída amanhã (quinta-feira).

Dados constam da plataforma do Turismo de Portugal

‘Saúde Mais Próxima’
chegou a 14 freguesias
PROJECTO da Câmara Municipal de Viana do Castelo e da Cruz Vermelha
levou cuidados médicos a 113 munícipes, num mês de funcionamento.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

A unidade móvel do projecto
‘Saúde Mais Próxima’ já levou
cuidados de saúde a 113 munícipes de 14 freguesias no espaço
de um mês.
A viatura entrou em funcionamento em Dezembro e resulta de
uma parceria entre a Câmara
Municipal de Viana do Castelo e
o Centro Humanitário do Alto
Minho da Cruz Vermelha Portuguesa.
As deslocações às freguesias
realizam-se às terças e quintasfeiras.
Além de proceder a rastreios,
tratamentos e educação para a
saúde, a unidade móvel permite
fazer a avaliação da tensão arterial, da Diabetes, da oxigenação
sanguínea, do ritmo cardíaco, da
frequência respiratória, do peso ,
da altura e índice de massa corpural, administrar injecções e fazer curativos. É também possível ter acesso a consulta de
enfermagem - Análise estado
saúde; fazer o esclarecimento
dúvidas sobre estado saúde ou
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Unidade móvel começou a funcionar a 17 de Dezembro do ano passado

fazer o encaminhamento para
outras valências (Médico de Família, Psicologia, Assistência
Social, Fisioterapia, entre outras). A equipa de saúde está
também disponível para promover ações de sensibilização para
a comunidade ou instituições.
A unidade também está preparada para a realização de testes
rápidos da Covid-19.
A aquisição da unidade móvel
implicou um investimento muni-

cipal de 15 mil euros, sendo que
o apoio para a constituição de
uma equipa multidisciplinar implica um investimento de três
mil euros por mês.
Este projecto pretende contribuir para a manutenção da autonomia, independência, qualidade de vida e recuperação global
das pessoas de idade mais avançada, prioritariamente na sua
área de residência, combatendo
o isolamento e a exclusão social.

Instituição está localizada em Vila Praia de Ãncora

Alojamento turístico cresceu Ampliação do Lar do Bom Jesus
6,3 por cento no último ano dos Mareantes custa 1,4 milhões de euros
CAMINHA
ARCOS DE VALDEVEZ
| Redacção |

A Plataforma do Turismo de
Portugal, Travel Bi revelou que
o crescimento da oferta turística
no concelho dos Arcos de Valdevez aumentou 6,3 por cento, em
relação ao último ano.
O número levou a autarquia arcuense a considerar, em comunicado, que Arcos de Valdevez
foi“o Município do Alto Minho
que mais cresceu no último ano
no que toca a alojamento local”.
Tal deve-se, segundo o municí-

pio, ao investimento e promoção
do que tem sido feito no sector
do turismo, “o qual é um forte
dinamizador económico do concelho”.
Arcos de Valdevez apresenta
agora um total de 200 unidades
entre empreendimentos turísticos e alojamento local, com um
total de 747 quartos e capacidade para 1582 hóspedes.
O concelho assume-se como
sendo um destino com diversas
opções, seguro, de confiança e
acolhedor, o que contribui para
atraís visitantes.

| Redacção |

O Lar do Bom Jesus dos Mareantes, em Vila Praia de Âncora, vai ser alvo de obras de ampliação no valor de 1,4 milhões
de euros.
O concurso público foi lançado
ontem em Diário da República e
prevê-se que as obras possam ter
início ainda este ano.
“É um projecto que deu bastante trabalho, de conciliação entre
as diferentes entidades que tinham de emitir parecer e, hoje
(ontem), finalmente consegui-

mos abrir o concurso público”,
referiu a directora técnica do lar
do Bom Jesus dos Mareantes.
Cristina Malhão acrescentou
que se trata de “um edifício
muito antigo, mas com boas
condições de habitabilidade.
Contudo, não dispõe das condições que gostaríamos que tivesse e esta obra vem nesse sentido.
O edifício carece de melhoramentos ao nível das partes comuns e dos quartos. Pretende-se
também uma ampliação para
cumprimento das normas em vigor”. De acordo com o anúncio
do procedimento, a obra de am-

pliação do edifício de apoio social e alojamento de idosos, tem
um prazo de execução de 450
dias. Em Novembro passado o
Lar do Bom Jesus dos Mareantes, actualmente com 70 utentes
e 40 funcionários, foi afectado
por um surto de covid-19 que
causou a morte a 12 idosos.
“Conseguimos ultrapassar esse
período negro. Foi muito difícil,
foi muito grave. É para esquecer.
Agora é olhar em frente e seguir”, afirmou a responsável.
Agora respira-se um ambiente
de tranquilidade e de calma”,
revelou Cristina Malhão.
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Eleições

Votos recolhidos nos lares e porta a porta
COMEÇOU ONTEM e prolonga-se durante o dia de hoje a votação para as eleições presidenciais dos idosos residentes em lares.
Mas muitos idosos preferiram não votar. Eleitores que estão em confinamento também votaram em casa.
VOTAÇÃO ANTECIPADA
| Patrícia Sousa* |

Os votos dos idosos residentes
em lares começaram ontem a ser
recolhidos por todo o país e no
distrito de Braga não foi excepção. Muitos lares abriram as portas para os colaboradores das
respectivas câmaras municipais
entrarem e permitirem aos idosos exercer o direito de voto.
Outros não abriram as portas,
porque não conseguiram colocar
os nomes dos utentes na plataforma ou simplesmente porque
os idosos não manifestaram interesse em votar. Quem está em
confinamento também teve a
oportunidade de votar em casa.
Devido à pandemia da Covid-19, os idosos em lares e as pessoas em confinamento obrigatório puderam inscrever-se para
votar antes do dia 24 e directamente das suas residências, com
as autarquias a organizarem
equipas para recolher, porta a
porta, os boletins.
No Centro Social da Associação Cultural e Recreativa de Cabreiros (ACRC) seis utentes votaram ontem de manhã. “Correu
tudo muito bem. Veio cá uma
equipa da Câmara Municipal de
Braga que fez a recolha dos votos individualmente. Cada utente foi levado a um espaço que
preparamos e foi um processo
rápido”, informou o director técnico da instituição. João Quaresma garantiu que foi “um processo muito bem organizado pelo
município e atempadamente preparado pela instituição de acordo com as regras pedidas”.
Entretanto, nos três lares da
Santa Casa da Misericórdia de
Braga, apenas utentes de dois
dos lares da instituição é que pediram para votar. “Não temos o
número ao certo de utentes que
vão votar, porque não conseguimos inscrever muitos dos utentes na plataforma e, por isso, não
vão conseguir votar”, lamentou
a directora geral, Elsa Machado,
confirmando que a votação estava a decorrer ontem à tarde nos
dois lares “dentro da normalidade”, com excepção dos utentes

DR

Equipa da Câmara Municipal de Esposende recolheu, durante o dia de ontem, os votos antecipados dos eleitores em confinamento

lll
“No nosso lar temos muitos
utentes com inúmeras
limitações e os que estão
minimamente capazes não
se mostrarem interessados
em votar e acabamos por
não ter que mobilizar o
contingente para o efeito.”
Cónego Roberto Mariz
Centro Social da Paróquia de S. Lázaro

DR

Ana Maria Silva está em isolamento profiláctico e votou ontem em casa

que “não vão conseguir votar
porque não foi mesmo possível
fazer a inscrição”.
Já no Centro Social da Paróquia de S. Lázaro, ainda no concelho de Braga, nenhum utente
se mostrou interessado em exercer o direito de voto. “No nosso
lar temos muitos utentes com
inúmeras limitações. Os que estão minimamente capazes não se
mostraram interessados em votar e acabamos por não ter que
mobilizar o contingente para o

efeito”, confirmou o presidente
da instituição, cónego Roberto
Rosmaninho Mariz.
Também no Centro Social do
Vale do Homem, com três edifícios nos concelhos de Vila Verde
e de Amares, nenhum utente votou antecipadamente.
Nos passados dias 12 e 13 de
Janeiro, a comunidade do Centro Social do Vale do Homem,
foi vacinada. “Nesta duas semanas, optamos por ter as visitas
suspensas em todos os edifícios

e estamos a fazer a segregação
dos colaboradores em relação
aos utentes, onde determinados
colaboradores só tratam de determinados utentes para evitar o
máximo de contactos”, contou o
presidente da direcção da instituição, Jorge Pereira, assumindo
que a saúde dos utentes está em
primeiro lugar.
“Se algum utente pedisse e tivesse vontade de votar obviamente teríamos tratado do assunto, mas ninguém se manifestou. Estão todos tranquilos e
esse é o nosso objectivo”, assegurou o responsável, defendendo “medidas de segurança e zero
risco”.
Entretanto, em Barcelos, entre

ontem e hoje, cinco equipas percorrem 23 freguesias para recolher os votos de 96 pessoas inscritas para votar ao domicílio. O
presidente da Câmara Municipal
de Barcelos, Miguel Costa Gomes, que falava ontem aos jornalistas por videoconferência,
adiantou que Arcozelo (13) UF
de Barcelos (12) e Lijó (7) são as
freguesias e uniões de freguesia
com mais inscritos.
“Toda a logística da operação é
organizada e paga pela câmara
municipal”, atirou o autarca,
adiantando ainda que, no passado domingo, havia 957 inscritos
para voto antecipado, tendo votado nos Paços do Concelho 805
pessoas.
Já no concelho de Esposende,
uma equipa da câmara municipal também realizou ontem a recolha dos votos antecipados para
as eleições presidenciais, de
eleitores em confinamento.
Ana Maria Silva, residente em
Terras de Bouro, foi uma das
eleitoras que votou ontem em
casa, por estar em isolamento
profiláctico, depois de ter estado
em contacto com uma pessoa infectada. “Hoje [ontem] ligaramme da câmara municipal a dizer
que vinham cá a casa. Foi perfeito”, relatou a jovem, contando
que dois elementos da autarquia
se deslocaram a sua casa devidamente equipados. “Trazem um
saco com o respectivo envelope
e o boletim de voto. Eles ficaram
à porta e eu votei dentro de casa
e segui as indicações e voltei a
entregar o saco”, descreveu Ana
Maria Silva. A jovem foi mais
longe: “consegui cumprir o meu
dever. Esse era o meu grande objectivo. Estava bastante triste,
porque não ia conseguir votar e
votar é um dever e um direito
que não devemos abdicar”.
Também Elisabete Mendes, residente em Barcelos, votou ontem em casa. Os pais e a filha estão infectados, mas não foi por
isso, que não exerceu o direito
de voto. “Foi um processo muito
simples e fácil”, confidenciou
Elisabete Mendes, agradecendo
a possibilidade de votar em casa.
*com Marlene Cerqueira
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SC Braga

Desporto
ANIVERSÁRIO

| Joana Russo Belo |

Um aniversário especial, mas diferente do habitual fruto da pandemia da Covid-19. O SC Braga
assinalou, ontem, os 100 anos de
vida com um misto de alegria
pelo centenário e uma tristeza à
mistura pela ausência dos sócios
e adeptos na cerimónia habitual
do hastear da bandeira, que decorreu na Cidade Desportiva
apenas com a presença do presidente António Salvador e os restantes elementos da direcção do
clube arsenalista. Programação
prevista para assinalar a data
histórica foi cancelada devido à
pandemia e à actual situação do
país.
“É um momento de tristeza por
não podermos comemorar este
aniversário no meio dos nossos
adeptos e sócios. É o momento
que estamos a viver e temos que
levar muito a sério. Aproveito
para dizer às pessoas para se
protegerem e se resguardarem,
ficarem em casa, porque é um
momento muito difícil que estamos a passar”, lamentou o presidente António Salvador, que
aproveitou para recordar os fundadores do clube e o percurso ao
longo dos cem anos de existência.
“Há que realçar o centenário
do SC Braga, um centenário
com uma história muito rica deste clube. Recordar aqueles que
foram os fundadores do nosso
clube e todos aqueles que ao
longo desta história e nestes 100
anos passaram e serviram este
clube com amor e paixão, dirigentes, colaboradores e atletas”,
realçou o dirigente.
Numa época exigente em termos sociais, António Salvador
deixou ainda a garantia que o SC
Braga vai continuar a desempenhar um papel de responsabili-

“TRISTEZA”
MARCA
CENTENÁRIO

SC BRAGA assinalou os 100
anos da fundação do clube
sem sócios e adeptos fruto
da Covid-19. António Salvador
recordou os fundadores.

SC BRAGA

Presidente António Salvador e José Manuel Fernandes, presidente da Assembleia Geral, no momento do hastear da bandeira do SC Braga, na Cidade Desportiva

lll
“É um momento de tristeza por não podermos comemorar
este aniversário no meio dos nossos adeptos e sócios.
É o momento que estamos a viver e temos que levar muito
a sério. Aproveito para dizer às pessoas para se protegerem e
se resguardarem, ficarem em casa, porque é um momento
muito difícil que estamos a passar”.

António Salvador Presidente

+ cerimónia
O tradicional hastear da
bandeira do SC Braga momento que marcou o
início das comemorações
do centenário - decorreu
na Cidade Desportiva,
apenas com a presença
do presidente António
Salvador e a direcção do
clube devido à pandemia.

dade social.
“A instituição SC Braga não é
só futebol e desporto. Tem responsabilidade social perante a
nossa comunidade. É isso que
temos feito ao longo dos últimos
anos e vamos continuar a fazer.
Vamos dizer presente sempre
que possível e vamos continuar
a ter esse foco na responsabili-

dade social que é muito importante para a comunidade nos
dias que vivemos hoje”, destacou António Salvador, em declarações à Next, o canal do clube,
que transmitiu em directo a cerimónia de hastear da bandeira na
Cidade Desportiva para que todos os associados pudessem
acompanhar o momento.
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“É um clube ecléctico, de sucesso nacional
e reconhecido em termos europeus e mundiais”
JOSÉ MANUEL FERNANDES não escondeu a “frustração” por não festejarem o centenário do SC Braga com os sócios e adeptos.
Presidente da Assembleia Geral elogia trabalho do presidente António Salvador e o crescimento do clube a todos os níveis.
lll
SC Braga assinalou a data
com um vídeo publicado
nas redes sociais: “100 anos
de páginas douradas apenas
possíveis de serem escritas
com a força de milhares de
guerreiros. Essa será sempre
a nossa inspiração”.

ANIVERSÁRIO

| Joana Russo Belo |

Foi um aniversário com sentimentos distintos e alguma “frustração” pela falta do carinho dos
sócios e adeptos na comemoração do centenário. José Manuel
Fernandes, presidente da Assembleia Geral do clube, destaca
os fundadores e elogia o crescimento sustentado do SC Braga.
“Os 100 anos são uma marca
histórica, são cem anos em que
temos de agradecer aos nossos
fundadores, a todos aqueles que
trabalharam neste clube, um clube que tem estado sempre em
crescimento, a todos os níveis, e
que é importantíssimo também
para o território e região. Um
clube que significa juventude,
mas também ambição, porque
hoje tem património, importante
do ponto de vista económico para o território. É uma mais-valia”, sublinhou, no final da cerimónia do hastear da bandeira,
confessando a “uma frustração”
por “não podermos festejá-los
em virtude da pandemia, com os
nossos sócios e massa associativa que tem sido verdadeiramente espectacular”.
“Os nossos sócios bem mereciam festejar os 100 anos. Mas a
pandemia há de acabar e iremos

DR

José Manuel Fernandes considera que o SC Braga está no caminho certo

festejar com todos os sócios”,
acrescentou.
O dirigente lembra que o clube
é uma bandeira da cidade e do
país, não só no futebol, mas nas
mais diversas modalidades.
“É um clube ecléctico, de sucesso nacional e reconhecido em
termos europeus e mundiais e
nem sempre temos essa cons-

ciência. Estamos num caminho
seguro, num caminho certo e
bem comandados, o António
Salvador tem muito mérito no
patamar de sucesso que o clube
atingiu. São resultados muito
positivos, é o crescimento em todas as modalidades, em infra-estruturas, temos agora património
que não tínhamos. Nestes 100

anos, o SC Braga tem estado
sempre a crescer”, sublinhou.
Lembrando que o SC Braga é
também “um clube com responsabilidade social, solidário, que
já esteve na Grécia num campo
de refugiados, que visita hospitais, que tem os jogadores ao
serviço das causas”, José Manuel Fernandes realça que “futebol é também solidariedade” e
“um clube como o SC Braga tem
também de transportar valores
em todas as modalidades”. “Valores na formação de homens e
mulheres e, nesse campo, o SC
Braga é um exemplo”.
“Estamos a construir um modelo de sucesso graças ao presidente Salvador, somos um clube
que em termos nacionais e europeus se posiciona com ambição,
onde a palavra inclusão também
está e onde há sucesso desportivo e financeiro”, rematou.

§comemorações

§FPF
Fernando Gomes
“Um enorme
clube português”
O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando
Gomes, felicitou o SC Braga pelo
centenário, numa nota publicada
na página oficial da federação.
“Gostaria, na pessoa do presidente
António Salvador, de felicitar calorosamente todos os atletas, treinadores, staff, sócios e adeptos do
Sporting de Braga pela celebração
do 100.º aniversário do clube”, começa por escrever.
Fernando Gomes destaca que
“o Sporting de Braga é um enorme
clube português que, ao longo da
sua história, agora secular, sempre
honrou, no seu eclectismo e diversidade, o futebol e o desporto nacionais”.
“Clube de enorme projecção e importância regional, nacional e internacional, o Sporting de Braga é
igualmente um exemplo para todos
os emblemas que olham o futuro
com ambição, visão, espírito de
conquista e vontade de ir ainda
mais longe”, conclui o presidente
da FPF.

+ hino

Em data a anunciar

Livro sobre os 100 anos de história
será apresentado em Fevereiro
Incluído nas actividades que marcam o centenário, o SC Braga lançará, na
segunda quinzena de Fevereiro e em data ainda a anunciar - caso a pandemia assim o permitir -, um extenso registo literário que conta, detalhadamente, toda a história dos últimos 100 anos do clube, escrito por João
Miguel Fernandes e Eduardo Pires de Oliveira. “Um livro indispensável para todos aqueles que acompanharam o passado do SC Braga, que vibram
com o presente e que olham com ambição para o futuro”, destaca o clube.
Por força das medidas de confinamento impostas pelo Governo, o SC Braga adiou o descerrar da placa comemorativa do Centenário no ‘Café Vianna’, local onde nasceu o SC Braga - prevista para ontem -, para o dia em
que for lançada a obra literária referente aos 100 anos do clube.

DR

Nuno Sá Pinto aderiu à iniciativa do clube e mostrou a paixão pelo SC Braga à janela

O SC Braga convidou toda
a Legião a cantar o Hino
do clube desde casa,
ontem, ao início da noite,
por forma a assinalar o
centenário do clube.
Um acto simbólico - Braga
à Janela - que mostrou a
união, paixão e orgulho
dos bracarenses pelo clube
arsenalista.Houve ainda
fogo de artifício a iluminar
os céus em vários pontos
da cidade.
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Taça da Liga

“Sinto que podemos vencer de novo”
O SC BRAGA defronta hoje (19.45 horas) o SL Benfica nas meias-finais da Taça da Liga, que decorrem em Leiria. Carlos Carvalhal
promete uma legião de Guerreiros “com 0% de receio” para o jogo e acredita no apuramento para a final da competição.
§notas

MEIAS-FINAIS

| Miguel Machado |

Só a vitória interessa para carimbar a passagem à final e é com
essa ambição que o SC Braga
vai hoje a jogo contra o Benfica,
em Leiria, na segunda meia final
da Final Four da Taça da Liga.
Os Guerreiros do Minho já venceram esta época os encarnados
na Luz para o campeonato, por
3-2, mas para o treinador Carlos
Carvalhal a história deste jogo
ainda está para contar.
“Os jogos são todos diferentes,
não há jogos iguais. Esse jogo já
está no passado e não tem nada
relacionado com este. Vão defrontar-se duas equipas boas,
que vão querer ganhar o jogo.
Na minha equipa a intenção é
claramente seguir em frente, estamos na máxima força, queremos fazer um grande jogo e esperamos vencê-lo”, afirmou o
treinador bracarense, na antevisão da partida desta noite (às
19.45 horas), destacando “sentir” que o SC Braga “pode vencer de novo” o Benfica.
Os Guerreiros do Minho são os
detentores do troféu, mas Carlos
Carvalhal rejeita favoritismo,
passando essa ‘batata quente’
para os chamados três grandes
do futebol português.
“Remeto a minha resposta para
a entrevista do presidente António Salvador ao jornal O Jogo,
em que dá uma resposta de uma
pessoa consciente, e que situa o

Avançado com queixas
Paulinho em dúvida
“não é bluff”
Afastado da competição há três
jogos, devido a uma lesão muscular, o avançado Paulinho permanece em dúvida na equipa do
SC Braga. Treinador diz que só
hoje saberá se vai estar apto.
“Subiu ao campo, sente um desconforto e não estou a fazer
bluff. Só amanhã (hoje) teremos
a certeza absoluta se pode jogar”,
explicou o treinador.

Pandemia agrava-se
Parar o futebol seria
“ruinoso e catástrofe”
SC BRAGA

Carlos Carvalhal sem medo do SL Benfica: “queremos fazer um grande jogo e esperamos vencê-lo”

lll
“Todos os jogos em que o
SC Braga participa vai com
a intenção de vencer.
Queremos fazer um grande
jogo e passar à final”.
clube no panorama do futebol
português. Uma entrevista realista em que nós fomos sempre
‘outsiders’ nos últimos 10 anos e
vamos continuar a ser daqui a 10
anos. Mas lutamos dentro de

campo e às vezes conseguimos
passar-lhes a perna”, disse Carvalhal, frisando que o SC Braga
vai entrar em campo, contra o
Benfica, com “0 % de receio e
100 % de respeito.
Treinador reagiu ainda aos casos de covid-19 no Benfica, recorda que o SC Braga já passou
pelo mesmo, e espera que haja
jogo. “Não sou epidemologista,
não sou da DGS, sou treinador
de futebol, licenciado em Ciências do Desporto, essa é a minha
área e é dessa que tenho de falar.

O que posso é reportar-me ao
que aconteceu connosco esta
época, por exemplo no jogo de
Alvalade tivemos oito indisponíveis, entre jogadores e staff, e
fomos a jogo. E no Bessa também fomos. Não páramos. Vivemos uma pandemia e todas as
equipas serão penalizadas, a dado momento, por terem um surto. A nós aconteceu e fomos a jogo e sentimos na altura que
estávamos desfalcados mas nunca nos lamentámos pelas ausências”, referiu Carlos Carvalhal.

Numa altura em que está a agravar-se bastante a situação pandémica em Portugal, com aumento de número de pessoas
infectadas e mortes causadas,
o treinador do SC Braga considera que voltar a parar o futebol seria dar uma vitória do vírus.
“Se isso acontecer, será péssimo
para o futebol. Será ruinoso se tivermos que parar e, em termos
simbólicos, será uma catástrofe
para a sociedade. Somos testados duas a três vezes por semana, se baixarmos os braços, o vírus vai vencer por 10-0 o futebol.
Poderá ser dramático para o futebol português”, apontou.

§final-four
presidente está “assintomático”.
Ao final do dia, o clube divulgou que
o treinador Jorge Jesus também estava “com sintomas”, realizou novo teste
ao princípio da noite e deu negativo,
pelo o que vai marcar presença no
banco de suplentes.

Surto de covid-19 na Luz

Cinco jogadores
infectados
nas águias

O Benfica revelou, ontem, que os defesas Gilberto, Vertonghen, Grimaldo
e Diogo Gonçalves e o avançado alemão Waldschmidt testaram positivo
ao novo coronavírus, integrando o lote de 17 elementos infectados na estrutura encarnada, após os testes antes da meia-final da Taça da Liga.
Os restantes 12 elementos que testaram positivo dividem-se entre a equi-

Decisão tomada:

Jorge Jesus fez teste ontem à noite, deu negativo e vai estar no banco de suplentes

Benfica garante
que vai estar
na meia-final

pa técnica e o staff de apoio.
Entre os dirigentes infectados, está o

Depois de muitas dúvidas ao longo do
dia de ontem, após a divulgação do
surto de covid-19 no clube, a direcção

SL BENFICA

presidente Luis Filipe Vieira, de 71
anos. Clube revelou no entanto que o

do SL Benfica anunciou que vai estar
presente hoje na meia-final para defrontar o SC Braga. Clube da Luz esclareceu que divulgou os casos existentes na sua estrutura profissional “a
bem da transparência”, e acrescentou
que “não recebeu por parte das autoridades competentes - DGS e Liga de
Clubes - qualquer recomendação contrária às regras até agora vigentes nas
competições nacionais. Ou seja, proceder ao isolamento dos jogadores
que testaram positivo e incluir no lote
de atletas à disposição da sua equipa
técnica todos aqueles que testaram
negativo, 48 horas antes da partida”,
lê-se no comunicado publicado.
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Jovane Cabral salta do banco
para apurar os leões para a final

ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA

lll
“Eu sou médico e posso
afirmar inequivocamente
que os jogadores Sporar e
Nuno Mendes não têm Covid-19. Vamos fazer queixa.”

| Miguel Machado |

Resultado feliz para o Sporting,
com dois golos de Jovane Cabral, aos 86 e 90+4 minutos, garantiu a passagem pela quinta
vez para a final da Taça da Liga,
ao vencer o FC Porto por 2-1, na
primeira meia-final da prova,
que decorre em Leiria.
O FC Porto esteve quase sempre por cima do jogo, criou e
desperdiçou as melhores oportunidades, e ainda chegou a estar
em vantagem com golo de Marega, aos 79 minutos. No entanto, o Sporting conseguiu ter mais
energia nos últimas minutos, foi

Frederico Varandas
(presidente do Sporting CP)

LIGA PORTUGAL

Bis de Jovane deu a passagem à turma de Rúben Amorim

eficaz graças à entrada certeira
de Joavane, e arrebatou o triunfo, rumo à final marcada para o
próximo sábado (19.45 horas).
Leões, que já venceram o tro-

féu por duas ocasiões (2017/18 e
2018/19) aguardam agora pelo
desfecho do SC Braga-Benfica
para saber qual o adversário que
vão encontrar na final.

FC PORTO

2

1

Árbitro João Pinheiro (AF Braga)
Assistentes: Tiago Costa e Nuno Eiras
VAR Vitor Ferreira

REVIRAVOLTA nos últimos minutos, com bis de Jovane, valeu apuramento do Sporting para a final da
14.ª edição da Taça da Liga de futebol. FC Porto marcou primeiro por Marega mas falhou objectivo.
MEIAS-FINAIS

SPORTING CP

“Estivemos sempre por cima, criando mais oportunidades que o adversário. É
um bocado como se diz: foi
um resultado caído do céu.”

Sérgio Conceição
(treinador do FC Porto)

Adán
Gonçalo Inácio
Coates
Feddal
Pedro Porro
Palhinha
João Mário
Antunes
Pedro Gonçalves
Nuno Santos
Tiago Tomás
Rúben Amorim

Intervalo
0-0

Diogo Costa
Mbemba
Pepe
Diogo Leite
João Mário
Grujic
Uribe
Zaidu
Corona
Felipe Anderson
Marega
Sérgio Conceição

Substituições João Mário por Matheus Nunes (69 m),
Tiago Tomás por Jovane Cabral (78 m), Zaidu por Manafá
(79 m), Tecatito Corona por Nanu (84 m), Marega por Toni
Martinez (84 m), Antunes por Gonzalo Plata (85 m), Palhinha por Daniel Bragança (85 m), João Mário por Fábio
Vieira (90+1 m).
Disciplina cartões amarelos para Grujic (35 m), Pedro
Porro (42 m), Felipe Anderson (43 m), Sérgio Conceição
(44 m), Palhinha (52 m), Coates (57m), Antunes (72 m) e
Fábio Vieira (90+6 m).
Golos Marega (79 minutos), Jovane Cabral (86 m e 90+4
m).
Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.

Publicidade
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§notas vimaranenses

Tudo a ser feito para
que não se adie mais
DESDE DOMINGO que o relvado do D. Afonso Henriques tem sido alvo
de cuidados vários para que amanhã possa haver jogo com o Nacional.

Nacional

Freire vê aspectos positivos e negativos
no tempo de descaso do Vitória
Em face dos adiamentos, a equipa do Vitória SC já não compete há 12 dias.
Essa situação, para o técnico do Nacional, Luís Freire, acarreta aspectos posititvos mas também negativos. “É verdade que há esse dado, bom para eles,
que fisicamente estão mais leves e vão jogar em casa. Mas também já não
competem há 12 dias e isso, às vezes, em termos competitivos também não
é positivo. Nós estamos sempre a jogar e isso em termos competitivos é
bom, mas em termos físicos temos de ser muito cuidadosos e ser inteligentes em Guimarães”, afirmou o técnico, que destacou ainda a qualidade individual dos jogadores do Vitória SC. “O Quaresma, o Rochinha, o Edwards,
bem como o Estupiñán que tem estado numa forma fantástica, bem como o
André André e o André Almeida que chegam bem à área”, saliento, sem deixar de se queixar do pouco tempo de preparação para este duelo, em atraso
da 12.ª jornada. “A verdade é que temos mais três pontos para disputar e por
esse lado é positivo. Ficámos com a sensação de que no último jogo poderíamos ter levado pontos e não levámos. Não tivemos tanto tempo para o
preparar, mas já é a segunda vez que o fazemos. Temos a viagem e temos de
ter cuidado a nível físico, pois vamos com uma sequência de jogos já grande.
Mas faz parte do nosso trabalho”, frisou Luís Freire, que insistiu na qualidade dos vimaranenses. “É uma excelente equipa, com muita qualidade do
meio campo para a frente, com jogadores que desequilibram bastante.
A qualidade é global e estão a fazer um grande campeonato."

Luís Ferreira será o VAR

André Narciso dirige duelo
entre vimaranenses e madeirenses

HUGO DELGADO/LUSA

André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal, será o árbitro do jogo
de amanhã entre o Vitória SC e o Nacional da Madeira, marcado para as
20.15 horas. Paulo Brás e Marco Vieira serão os árbitros assistentes, enquanto Carlos Macedo será o 4.º árbitro. Na Cidade do Futebol, a assumir as funções de vídeo-árbitro, estará Luís Ferreira, com a assistência de Rui Licínio.

Gelo no relvado do D. Afonso Henriques motivou dois adiamentos no último fim-de-semana

VITÓRIA SC

| Ricardo Anselmo |

Depois de dois adiamentos consecutivos, o clube tem multiplicado esforços para que a partida
de amanhã, com o Nacional, ainda em atraso da jornada 12 da I
Liga, se possa realizar.
De recordar que o gelo que se
instalou numa parte do relvado
do reduto vitoriano impediu que,
tanto no sábado, como no dominingo a partida com o Farense
fosse realizada.

Agora, desde o fim-de-semana
que o relvado tem sido alvo da
atenção dos funcionários do clube, que têm feito os possíveis
para combater os efeitos no tapete provocados pelas temperaturas baixas que se têm abatido
sobre a cidade de Guimarães.
Nos próximos dias, segundo as
previsão do Instituto Português
do Mar e da Atmosfera (IPMA),
as temperaturas deverã registar
um ligeiro aumento, antecipando-se, até, a possibilidade de
ocorrência de alguns aguaceiros,

situação que pode ajudar no objectivo de derreter as múltiplas
camadas de gelo junta a uma das
grande-áreas.
Assim, para além das estruturas de aquecimento e tratamento
do relvado, que têm estado expostas ao longo dos dias, a precipitação deverá ser determinante
para que o duelo com os insulares possa mesmo, finalmente,
realizar-se.
João Henriques fará hoje, pelas
13 horas, a antevisão do duelo
com o Nacional.

Vínculo de três anos com mais dois de opção

Rodrigo Granja assina contrato
profissional com o Vitória SC
O Vitória SC chegou a acordo com o jovem avançado Rodrigo Granja, de apenas 16 anos, para a assinatura de um conrato profissional válido para as próximas três temporadas, com a possibilidade de esse acordo se estender por
mais duas temporadas.
O jovem, também conhecido por Roka, é natural de Espinho e chegou ao Vitória SC em 2015 para integrar o escalão de sub-12, “tendo aí dado início a
um percurso ascendente que é agora valorizado com a assinatura do seu
primeiro contrato”, refere o emblema minhoto, que acrescenta. “Este acordo
entre o Clube e o talentoso médio dos Sub-17 insere-se na política de valorização dos jovens jogadores que se encontram na formação vitoriana.”

Técnico de 49 anos substitui Hélder Baptista, que deixou o comando técnico da equipa

Carlos Cunha regressa ao Vilaverdense, quatro anos depois
FC VILAVERDENSE
| Ricardo Anselmo |

Saiu Hélder Baptista, entrou
Carlos Cunha. Houve uma troca
no comando técnico do Vilaverdense, que viu agora regressar
um técnico que volta a uma casa
onde já havia treinado na temporada 2015/16, na altura para su-

ceder a Nelito.
Ontem o técnico de 49 anos já
orientou a primeira sessão de
trabalho com o plantel, de preparação para o duelo da próxima
jornada da série A do Campeonato de Portugal, no domingo,
na casa do líder SC Braga B.
De resto, o técnico, na apresentação oficial, aproveitou para fa-

zer um primeiro raio-x ao plantel, identificando já a necessidade de “reforçar um ou outro sector” onde a equipa se apresenta
“mais limitada”.
“Estou num clube que conheço
bem, ambiciono e espero contribuir para que a equipa regresse
às vitórias rapidamente. Esta situação da troca de treinadores

acontece mais vezes do que gostaríamos, mas é futebol e temos
de saber lidar com isso”, frisou,
adiandando que tem a consciência de que “dificilmente a equipa
vai conseguir o acesso à II Liga”, já que o “Braga B está disparado na frente, com uma grande vantagem num campeonato
curto”, rematou.

+ Moreirense
O médio Fábio Pacheco
não é opção para o jogo de
domingo (17.30 horas),
em casa, com o Portimonense, depois de ter cumprido uma série de cinco
cartões amarelos na I Liga,
no desafio da última
jornada, com o Nacional.
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“Trabalho, competência e qualidade”
HUGO XAVIER orienta o SP Arcos, sensação deste arranque de época
na Pró-Nacional. Para o técnico, são três os pilares que explicam o segundo
lugar na série A. Suspensão dos campeonatos, acredita, é um mal necessário para combater um vírus terrível. Objectivos para esta temporada continuam inalteráveis em relação ao que fora definido previamente: no clube,
ninguém “sonha” com a subida. Foco é garantir a manutenção rapidamente.
FÓRUM DESPORTO
| Ricardo Anselmo |

Uma decisão administrativa do
Conselho de Disciplina da AF
Braga relegou o SP Arcos para o
segundo lugar da série A da PróNacional, entregando o topo ao
Dumiense. Considerou o organismo que o Marinhas utilizou
um jogador de forma irregular
frente ao conjunto de Dume que,
por sua vez, viu anulada a derrota em campo por 1-0 e a vitória
na secretaria por 3-0. Assim, o
Dumiense é primeiro, com 16
pontos, mais um que o SP Arcos,
que vem protagonizando um arranque de temporada notável.
“É muito importante começar
bem o campeonato e felizmente
as coisas têm-nos corrido bem.
Temos 15 pontos e somos a
equipa que mais pontos fez em
campo, o que nos deixa bastante
satisfeitos e orgulhosos pelo trabalho efectuado. Não podemos é
pensar que já somos os maiores
porque os 15 pontos não nos
permitem, neste momento, atingir os nossos objectivos, que
passam pela manutenção. Portanto, vamos continuar a trabalhar com a mesma humildade,
ambição e determinação para
que as coisas continuem a correr
bem”, garantiu Hugo Xavier, o
técnico do emblema bracarense,

que rejeita a ideia de que o clube
já pensa numa hipotética subida
de divisão.
“Neste momento podemos sonhar apenas em atingir o nosso
objectivo mais cedo do que
aquilo que provavelmente imaginávamos. Sonhar com outras
situações, nomeadamente a subida de divisão, é um bocadinho
fora da realidade do nosso clube
porque nós nem campo temos
para jogar em casa. Por isso, vamo-nos focar naquilo que é realmente o nosso objectivo, que é a
atingir a manutenção o mais brevemente possível”, frisou, abordando ainda a suspensão dos
campeonatos.
“Fui um dos que, no ano passado, quando faltavam cinco ou
seis jogos para terminar a época,
era a favor do cancelamento dos
campeonatos. Andávamos com
500 casos por dia e estávamos
todos assustados. Hoje, passado
quase um ano, temos uma noção
completamente diferente sobe
este vírus e penso que foi acertada a paragem neste momento.
Estamos com números muito
elevados e a paragem vai ajudar
a que isto diminua um pouco,
não só no futebol como noutros
sectores. Em relação ao campeonato, já sabíamos que seria atípico. A partir do momento em que
nós, treinadores, directores e jo-

lll
Segredos? Trabalho,
competência e qualidade.
É aquilo que sustenta este
arranque de época. Não só
da equipa técnica e dos
jogadores, mas de toda a
estrutura do clube, que tem
feito tudo para que, dentro
das possibilidades, não nos
falte nada. Têm sido
incansáveis. Gosto de
defender bem e quando
sofro um golo fico chateado,
não só porque nos pode
trazer perdas de pontos,
mas porque sofrer um golo
revela alguma desatenção.”

DR

Hugo Xavier, 43 anos, antigo defesa e actual técnico do SP Arcos

gadores, assumimos que vamos
para a frente e vamos lutar contra este vírus, tomando sempre
as devidas precauções, com
maior ou menor dificuldade, eu
acredito que se possa levar isto
até ao fim. Ainda não ficou provado que os clubes de futebol
são uma fonte de contágio”, disse, afirmando que espera consciencialização por parte dos atletas nesta paragem.
“Quando nós somos profissionais tudo é mais fácil, mas a este

nível estamos a falar de jogadores que trabalham o dia todo e
quando chegam a casa querem é
descansar e estar com as suas famílias, o que é natural. Não fizemos nenhum plano de treino individual, nem colectivo. Apenas
apelámos ao bom senso e à ambição dos jogadores, porque se
tivemos determinação e rigor
durante este tempo todo para
conquistarmos 15 pontos, não
podemos deitar tudo por água
abaixo. Por isso, eles foram sen-

sibilizados para se manterem em
actividade, fazerem no mínimo
três treinos por semana, terem
cuidado com a alimentação, para
quando voltarmos ser mais fácil
recuperarmos o tempo perdido”,
sublinhou, revelando ainda que
o processo defensivo é um dos
momentos mais tranalhados
(equipa sofreu apenas 4 golos).
“Gosto de defender bem e
quanso sofro em golo fico chateado. Mas temos de trabalhar e
corrigir essas situações.”
Publicidade

§Pró-Nacional

”É um campeonato muito competitivo”
A Pró-Nacional estava equiparada à antiga III Divisão. É um campeonato muito competitivo. As
pessoas dizem muitas vezes que a Divisão de Honra é idêntica à Pró-Nacional, mas é muito diferente.
Existe uma diferença muito grande entre ambas. Por isso é que dá acesso ao Campeonato de Portugal. Normalmente as equipas daqui da zona de Braga, quando sobre ao CdP, conseguem fazer
bons campeonatos, o que já não acontece noutras Associações, porque não há tanta competitividade. Temos o caso do Pevidém, por exemplo, que subiu este ano e está em primeiro lugar no
CdP. Isso demonstra bem aquilo que é a Pró-Nacional.

20 Desporto

20 de Janeiro 2021 correiodominho.pt

SC Braga/AAUM recebe Caxinas
com o foco nos oito primeiros lugares

MINHOTOS ESTÃO EM 9.º LUGAR, e assumem o “ganhar, jogo a jogo”, para atingir uma posição entre as oito primeiras, de acesso
ao play-off que define o campeão nacional. Técnico dos bracarenses, Bruno Guimarães, está à espera de um jogo “duro”.

FUTSAL

| Rui Serapicos |

Hoje às 20 horas, no Pavilhão da
Universidade do Minho, em
Gualtar, a equipa de futsal do
Sporting de Braga/AAUM joga
com a ADCR Caxinas, para a
18.ª jornada da I Liga.
Para esta prova, os arsenalistas,
após a substituição em Dezembro, de Paulo Tavares por Bruno
Guimarães no comando técnico
só perderam o primeiro jogo, dia
13 de Dezembro, na visita ao
Burinhosa para a jornada 14.
Desde então, o SC Braga/
AAUM averbou dois empates e
quatro vitórias, o que valeu uma
ascensão ao nono lugar, a uma
posição do oitavo, que dá acesso
ao play-off. Em busca de um
lugar no play-off, os minhotos
dizem querer vencer “jogo a
jogo”.
A equipa de Vila do Conde,
que em 17 jogos conta 16 pontos, o que lhe vale o 12.º lugar,
tendo abaixo de si o Candoso
com 14 pontos já em posição de

DR

Gustavo, jovem internacional do SC Braga, aqui num jogo da selecção nacional

descida, apresenta-se na capital
minhota a tentar fugir ao lugar
complicado em que se encontra.
Para isso, o Caxinas, que viu
há dias publicado em Diário da
República o seu reconhecimento
de instituição de utilidade pública, envia a Braga uma equipa
cujo treinador, Nuno Silva, pode

§andebol

ainda mais e lutar pela qualificação pelos playoffs”, reforçou,
também citado na página oficial
do clube, por sua vez, o ala dos
bracarenses, Gustavo, jovem internacional de sub-21.
A 18.ª jornada , que começou
ontem ao fim da tarde com o jogo Futsal Azeméis - Benfica,
prossegue hoje com mais quatro
encontros, ficando ainda três por
razões de ordem sanitária adiados para os dias 30 e 31 de Janeiro e 17 de Fevereiro.

jornada 18
Ontem
F. Azeméis, 1 - Benfica, 11
Hoje
Fundão - Sporting
Qt.ª Lombos - L.P. Salvo
SC Braga - Caxinas
Candoso-Burinhosa
30 Janeiro
D. Sanjoanense-Portimonense
31 Janeiro
Viseu 2001 - Eléctrico
17 Fevereiro
Belenenses - Módicus

Barcelenses jogam hoje no reduto do HC Turquel e recebem sábado HC Braga

OC Barcelos pode passar para primeiro
e Riba d’Ave adia jogos devido à Covid-19

A partir das 19.30 horas

Portugal defronta hoje Noruega
no arranque do Grupo III do Mundial
O Campeonato do Mundo de Andebol
que se disputa no Egipto avança hoje
com a primeira ronda da segunda fase
do Grupo III. O Portugal-Noruega, às
19.30, tem transmissão na RTP2.
A turma das quinas, que terminou
a primeira fase com três vitórias nos
jogos que disputou com Islândia,
Marrocos e Argélia, chega aqui com 4
pontos (venceu duas das equipas que
se apuraram para esta fase).
A Noruega entra com 2 pontos, por ter
na fase anterior vencido um dos adversários que se apuraram.
O norueguês Sander Sagosen, com 30
golos em três jogos, lidera a lista dos
Sagosen
melhores marcadores.

contar com dois reforços que o
clube conseguiu em Janeiro.
Alesandro Almeida, o ala de 24
anos formado no Sporting, que é
conhecido como ‘Sapo’, troca o
Quinta dos Lombos pelo clube
de Vila do Conde, onde há uma
semana tinha sido anunciado
Paulo Meireles -‘Paulinho’ - um

internacional sub-21 que chega
às Caxinas oriundo do Eléctrico
FC de Ponte de Sor.
Em antevisão a este jogo, que o
SC Braga/AAUM publicou na
sua página oficial da internet, o
novo treinador dos ‘guerreiros’
Bruno Guimarães alerta para os
perigos que o Caxinas pode causar e acredita que a equipa minhota terá de estar no melhor nível para conquistar os três
pontos. “É um adversário que
respeitamos muito, vai ser um
jogo duro. É uma equipa forte,
principalmente nas transições.
Têm muita entrega, raça e são
uma equipa muito jovem, à semelhança da nossa. Nós temos
um bocado mais de maturidade e
isso pode fazer a diferença”, comentou Bruno Guimarães, frisando que a equipa tenta chegar
aos lugares de playoff.
“Estamos no 9º lugar e o objectivo é ganhar o próximo jogo
e tentar entrar nos oito primeiros
lugares. É jogo a jogo”.
“A equipa tem evoluído dia
após dia. Vamos continuar a trabalhar para continuar a melhorar

HÓQUEI EM PATINS
| Rui Serapicos |

DR

Hoje às 18 horas, o Óquei Clube
de Barcelos começa o encontro
no recinto do HC Turquel que
fecha a ronda 15 do Campeonato
Nacional da I Divisão de hóquei
em patins. Em caso de triunfo, a
equipa minhota, que entra neste
jogo com 32 pontos (menos um
do que o Sporting, que lidera
com 33 isolado), assume a dianteira da classificação com 35.
A turma barcelense recebe na
próxima jornada o Hóquei Clube
de Braga.
O Riba d'Ave Hóquei Clube,

DR

Barcelos a um triunfo do 1.º lugar

por sua vez, informou ontem,
através da sua página oficial da
rede Facebook, que o plantel
principal de hóquei em patins
encontra-se em isolamento profiláctico por 14 dias.
Os próximos jogos da equipa
são adiados.
“A Direcção do clube faz votos
de plena saúde para toda a nossa
equipa e demais clubes, agradecendo também as mensagens de
solidariedade recebidas, nomeadamente da União Desportiva
Oliveirense que seria o nosso
próximo adversário no Campeonato”, refere a publicação do
clube minhoto.

12
correiodominho.pt
20 de Janeiro 2021

1 de Setembro 2016 correiodominho.pt
21

Opinião
Ideias

PEDRO MACHADO Diretor Geral Executivo da Braval S.A.

Mais uma vez... o lixo fora dos ecopontos!

M

ais uma época festiva passada
e o cenário repete-se. Apesar
de me regozijar pelo fato, de
cada vez mais, as pessoas estarem muito
mais conscientes do seu papel fundamental de colaborarem para que tudo funcione da melhor forma.
No entanto, continuamos a verificar, lamentavelmente, a persistente colocação
de resíduos de embalagens por fora dos
contentores, mesmo que não se encontrem cheios e, por outro lado, muitas pessoas não compreendem que possa haver
alguns constrangimentos na recolha, devido à maior quantidade de resíduos.
Se há um maior consumo, mais compras, nesta época do ano, é natural que haja mais resíduos e, por isso, apesar do reforço da recolha, não conseguimos
corresponder de imediato a este aumento
de resíduos, pois as viaturas e os equipamentos de recolha são os mesmos, apesar
de estar a ser feito um esforço adicional,
ainda não foi possível regularizar a recolha em todos os locais.
É impossível, logisticamente, chegar a
todo lado simultaneamente pois a Braval
tem 1300 ecopontos, distribuídos pelos 6
municípios: Amares, Braga, Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira do Minho
e Vila Verde.
Este ano, apenas não houve recolha nos
dias 25 de dezembro e no dia 1 de janeiro,
mas que foi compensada nos dia 26 de
dezembro e no dia 2, ambos ao sábado.
Mesmo assim, as pessoas continuam a
apontar o dedo, não olhando para a sua
própria responsabilidade, de contribuir
para a resolução e não para o problema.
Porque é que não se pode aguardar mais
um pouco até que o ecoponto esteja vazio?
Os resíduos recicláveis, bem separados,
não têm cheiro, podem aguardar mais um
pouco, numa varanda, numa garagem
num canto da cozinha!
Apesar de tudo, este ano, notamos uma
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maior consciência da necessidade de não
colocação dos resíduos fora do ecoponto,
havendo, claro está, exceções.
Tivemos também uma grande adesão à
campanha “Os embrulhos também são
prendas”, através da qual oferecemos
mais de 100 kit’s ecoponto a quem levou
os seus resíduos recicláveis ao Ecoparque
Braval.
Apesar da melhoria que notamos, continua a assistir-se a situações de ecopontos
que, não estando cheios, têm resíduos colocados fora dos contentores, pois muitas
vezes não se espalmam ou não se rasgam
as caixas grandes de cartão.
Também temo-nos deparado com
muitos casos de colocação de sacos
cheios de vidro nos vidrões, que focam
“presos” no marco do ecoponto, dando
a ideia de que estão cheios, quando estão entupidos. No vidrão só se podem
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO administracao@correiodominho.pt
Manuel F. Costa (Presidente); Paulo Nuno M. Monteiro e Sílvia Vilaça F. Costa.
SEDE DA REDACÇÃO Praceta do Magistério, 34, Maximinos, 4700 - 222
BRAGA. Telefone: 253309500 (Geral) e 253309507 (Publicidade).
Fax: 253309525 (Redacção) e 253309526 (Publicidade).
DIRECTOR COMERCIAL comercial@correiodominho.pt
António José Moreira
DIRECTOR DO JORNAL director@correiodominho.pt
Paulo Monteiro (CP1145A)

colocar embalagens de vidro (garrafas,
frascos, garrafões e boiões) , dado que vai
diretamente para reciclar, sem sofrer triagem, logo, nunca se deve colocar o vidro em sacos pois é contaminante, para
além deste problema de entupimentos.
Por outro lado, quando há resíduos recicláveis fora do ecoponto, como os mesmos são recolhidos com recurso a grua e
sendo as viaturas altas, os colaboradores
terão que, após a recolha, colocar os resíduos que estão fora, dentro do ecoponto,
para que possam ser colocados dentro do
camião, fazendo com que a recolha de um
ecoponto demore muito mais tempo e
atrasando a recolha dos restantes ecopontos.
Temos também muitos casos de estacionamentos em frente aos ecopontos
que impedem a sua recolha, pois a grua
não consegue alcançá-los, o que, nesta alCORPO REDACTORIAL redaccao@correiodominho.pt
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tura de maior produção de resíduos, agrava ainda mais a situação.
Esta situação, apesar do que muitos pensam, não é apenas “nossa”, passa-se noutras zonas do país, mas também noutros,
pois a falta de civismo não tem nacionalidade. Na semana passada, devido à tempestade de neve que atingiu Madrid, as
autoridades apelaram a que não fosse levado o lixo para os contentores porque
não havia a mínima possibilidade dos camiões conseguirem circular para efetuar a
recolha.
No entanto, para além da neve as
ruas foram inundadas de montanhas de lixo!
Como costumo dizer, nenhum modelo de recolha é perfeito, mas nenhum
modelo de recolha subsiste à falta de
cuidado e colaboração.
Ajude-nos, ajudando-se!
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Opinião
Ideias

ALTINO BESSA Presidente da Comissão Política Concelhia de Braga

O que aprendemos com o voto antecipado?

A

s eleições Presidenciais afiguram-se atípicas. Verifica-se o receio (julgo que fundamentado)
de uma abstenção como nunca antes vista. Porém, todos quantos quiseram exercer o seu direito de voto antecipadamente
puderam fazê-lo. Facto é que assistimos a
uma expressiva adesão, talvez nunca antes verificada em território nacional. Inscreveram-se para exercer o voto antecipado 246 mil eleitores. Número este que, na
minha ótica, não se irá refletir numa menor abstenção, pois admito que este fenómeno esteja associado ao facto de os eleitores pretenderem “fugir” aos aglomerados em dia de eleições do que por outra
razão qualquer. Isto é, no próximo domingo é possível que assistamos a menos
acumulado, visto que o voto antecipado
teve, desta vez, maior ocorrência.
Todavia, esta maior adesão provocou
vastos ajuntamentos de eleitores acompanhados por longas filas de espera. Esta
realidade constatou-se em todo o país.

P

ela primeira vez em democracia o povo português é chamado a votar
para eleger o Presidente da República numa situação de confinamento e em estado de emergência, sendo que para a
realização da eleição foi, inclusive, necessário o Conselho de
Ministros, no Decreto n.º 3A/2021, de 14 de janeiro que
regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República, estabelecer como exceção ao dever geral de
recolhimento domiciliário a
participação para efeitos do
exercício do direito de voto.
A votação num contexto de
pandemia, nos dias em que se
vem atingindo o pico do número de infeções e falecimentos
por causa do Covid 19, exigindo a presencialidade, é manifestamente indutora do crescimento da abstenção que habitualmente já é muito elevada.
De acordo com o n.º 3 no artigo 121.º da Constituição, na
eleição para o Presidente da República o direito de voto é obrigatoriamente exercido presencialmente no território nacional, ou seja, não há hipótese do

Foram horas à espera para poder exercer
o direito de voto. No entanto, a perseverança dos portugueses levou a melhor,
apesar do descontentamento que se foi
sentindo.
Perante esta conjuntura, podemos aludir
que a organização e/ou infraestruturação
do ato eleitoral antecipado deixou a desejar. Grosso modo, se o objetivo era evitar
aglomerações, então, não foi de todo conseguido. Esta procura ao voto antecipado
deveria ter sido prevista até porque numa
organização desta dimensão é preferível
que estejamos preparados para receber
muito do que pouco. Isto é, toda esta estrutura eleitoral tinha que ter sido cogitada para garantir uma adesão superior a
anos anteriores, sabendo de antemão que,
dado o contexto pandémico, a probabilidade de haver mais inscritos para voto antecipado era muita.
Não obstante e porque como se diz na
gíria popular “não adianta chorar sobre
leite derramado”, espero que esta situação

tenha servido de aprendizagem, permitindo arquitetar uma estrutura mais eficaz no
dia 24 de janeiro. Urge montar uma ação
de voto eficiente e que garanta a segurança dos cidadãos. Temos que passar confiança aos eleitores. Confiança no ato eleitoral, por via de medidas preventivas
capazes e homogéneas a todos os locais de
voto. As condições sanitárias têm que ser
as melhores, garantindo que se consegue
um fluxo de circulação sem cruzamentos
que geram contactos. Malgrado alguns
constrangimentos provocados pelas longas filas de espera, é preciso louvar o trabalho meritório de todos os que estiveram
nas mesas de voto com um inabalável sentido de responsabilidade e cidadania.
O tempo urge. Estamos a uma semana de
distância do ato eleitoral de dia 24 e, como tal, o Governo deve ter capacidade para envolver todos: Autarquias, Partidos
políticos, Juntas de Freguesia e outras entidades que possam ser envolvidas no ato
eleitoral. Esta articulação, envolvência e

compromisso permitirá uma melhor organização a par da confiança que os portugueses precisam para exercer o seu direito
de voto. Reitero: ainda estamos a tempo
de preparar um melhor ato eleitoral. Para
tal é preciso mobilizar todos os recursos
públicos e, se necessário, privados (recursos humanos, infraestruturas que reúnam
condições sanitárias) para assegurar um
voto célere, sem delongas, com fluidez de
circulação. Caso contrário, meus caros,
estaremos a contribuir para o crescimento
dos níveis de abstenção. Confesso-me um
tanto ou quanto receoso com os números
de abstenção que conheceremos no próximo domingo. Contudo, acredito genuinamente que estes possam ser inferiores à
proporção que perspetivo.
Almejo que a corrida às urnas se cumpra
de forma organizada e assente numa estrutura que permita, acima de tudo, confiança na segurança. Deixo o meu apelo
para que todos votem em massa. Que o
próximo domingo seja de “democracia
eufórica” no sentido de se verificar uma
identidade democrática. Identidade que
todos nós devemos honrar por via do voto. A democracia precisa de todo o nosso
empenho.

Presidenciais, voto e boletim
voto por via postal ou com impressão remota - inclusive com
apoio de tecnologia ou de envio
online de boletim de voto – o
mesmo sucedendo para as comunidades portuguesas nos termos da Lei Eleitoral para o Presidente da República, sendo
que o contrário apenas seria
possível com uma alteração
constitucional no caso interno
do país e uma alteração à Lei no
caso das comunidades que vivem fora do território nacional.
Num tempo em que o caminho é a transição digital, em
que se investe nos meios de comunicação à distância e no teletrabalho, o período de pandemia gerou a oportunidade para
trilhar quer na Lei Eleitoral
quer através da alteração à
Constituição, a via para a votação eletrónica e por correspondência, mesmo para a eleição
do Presidente da República, recordando-se que o voto por correspondência teve uma adesão
muito expressiva nas últimas
eleições para a presidência do

CARLOS VILAS BOAS

Advogado, Mestre em Direito Administrativo

Escreve quem sabe
Estados Unidos. O voto antecipado e a recolha de votos em lares e nos casos de isolamento
profilático minimiza a abstenção mas é insuficiente para mobilizar os cidadãos, além da dificuldade que vem sendo declarada pelos autarcas para cumprir as exigências da antecipação e recolha e o limite de datas
para serem requeridos.
A alternativa era o adiamento
das eleições, possibilidade que
não motivou particularmente
nem os candidatos nem os intervenientes políticos, além que
importava uma revisão constitucional que por sua vez exigia

uma suspensão do estado de
emergência. Perpassa a sensação que os players dão por adquirida a eleição na primeira
volta de Marcelo Rebelo de
Sousa, interessando mais aos
outros candidatos uma afirmação pessoal ou dos partidos a
que pertencem, pelo que mais
vale arrumar o assunto da consagração anunciada do atual
presidente, tratar da mitigação
da Covid 19 e avançar para a
recuperação económica do país.
Quanto aos candidatos, para
além das diferenças ideológicas, foi importante o confronto
entre Marcelo e Ventura quanto
ao modelo presidencialista, que
este defende e o semipresidencialista vigente, apontando
aquele os perigos na adoção do
presidencialismo em Portugal.
Na realidade, mesmo no regime
presidencialista americano,
com um modelo forte de check
and balances, dotado de um
congresso e senado democraticamente eleitos, preenchidos de
enormes poderes e competên-

cias e com Tribunais independentes, foi possível assistir recentemente com a invasão do
Capitólio aos riscos da governação de uma nação em que o
presidente também dirige o
executivo.
Uma grande surpresa terão os
eleitores menos atentos quando
se depararem no boletim de voto, logo à cabeça, com o nome e
fotografia do publicamente desconhecido Eduardo Nelson da
Costa Baptista, nunca visto em
debates televisivos, apenas porque teve o atrevimento de entregar no Tribunal Constitucional (TC) onze assinaturas, das
quais apenas seis eram válidas.
Isto acontece porque enquanto
o TC ainda fazia a verificação
das candidaturas, o Ministério
da Administração Interna determinou a impressão dos boletins
de voto e a Comissão Nacional
de Eleições ordenou a sua produção. Quando a candidatura
foi rejeitada, já os boletins estavam impressos. Imagine-se se
milhares de cidadãos fizessem
o mesmo. Entendam-se as autoridades, mas não sai dignificada
a instituição Presidente da Republica.
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Cávado e Alto Minho entre
as regiões que recuperaram
na área das exportações
MINHO

| Redacção/Lusa |

A balança comercial de bens do Norte
atingiu, em contexto de pandemia, um excedente de 1,4 mil milhões de euros no 3.º
trimestre de 2020, resultante da recuperação das exportações e do aumento de dormidas, foi ontem divulgado. De um modo
geral, as exportações de bens observaram
uma recuperação “muito significativa”
face ao trimestre anterior, destacando-se
as sub-regiões do Alto Minho e do Cávado e, ainda, de Trás-os-Monte e do Alto
Tâmega, que já ultrapassaram os valores
do período homólogo de 2019.
As exportações a partir da Área Metropolitana do Porto (AMP) foram de 2.652
milhões de euros, menos 5,7 cento do que
em igual período em 2019.
“A balança comercial de bens do Norte
atingiu no 3.º trimestre de 2020 um valor
superior em 14 por cento ao do período
homólogo de 2019, sendo necessário recuar até ao 1.º trimestre de 2018 para se
observar um saldo mais elevado na região”, descreve o relatório trimestral Norte Conjuntura, elaborado pela Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N)”, refere o documento.
De acordo com o documento, que apresenta as tendências da evolução económi-

ca na Região, no curto prazo, o excedente
resultou do valor das exportações de bens
do Norte ter recuperado, no 3.º trimestre
de 2020, para 5.4 mil milhões de euros,
um valor “ligeiramente inferior” ao do
trimestre homólogo de 2019.
O documento revela ainda que, no 3.º
trimestre de 2020, a taxa de desemprego
da Região Norte aumentou para 7,9 por
cento, sendo que foi entre a população jovem (15 aos 24 anos) que a taxa de desemprego subiu, significativamente, situando-se 24,3 por cento.
Os indicadores mostram também que os
grupos mais desfavorecidos da população
são os mais atingidos pelos efeitos económicos da crise pandémica.
Face a igual período em 2019, o número
de empregos diminuiu, “principalmente,
nos trabalhadores por conta própria (5,6), nos jovens dos 15 aos 24 anos (-10,4
por cento), nos trabalhadores com contrato de trabalho com termo (-13,9 por cento) e nos trabalhadores não qualificados
(-18,6 por cento)”.
Na AMP, o mês de Novembro de 2020
assinalou o terceiro mês consecutivo de
decréscimo do número de desempregados
registados, traduzindo-se numa variação
de menos 5,3 por cento face a agosto de
2020, mês no qual a sub-região viu o desemprego atingir o valor máximo no corrente ano.

lll
O documento revela que no 3.º
trimestre de 2020, a taxa de
desemprego da Região Norte
aumentou para 7,9%, sendo que foi
entre a população jovem (15 aos 24
anos) que a taxa de desemprego
subiu, significativamente, sendo de
24,3%. Os indicadores mostram que
os grupos mais desfavorecidos da
população são os mais atingidos
pelos efeitos da crise pandémica.
Nas sub-regiões do Norte - Alto
Minho, Cávado, Ave, Tâmega e
Sousa, Douro e Terras de Trás-osMontes Alto Tâmega, em regra geral,
este indicador tem vindo observar
uma diminuição.
Por outro lado, o relatório indica que o
emprego aumentou nos trabalhadores por
conta de outrem (+ 0,2 por cento), nos trabalhadores com contrato sem termo (+
2,6 por cento), nos adultos dos 45 ou mais
anos (+ 4,0 por cento), nos trabalhadores
com o ensino superior (+ 10,0 por cento)
e nos especialistas das actividades intelectuais e científicas (+23,2 por cento).

§Valença
Investimentos transversais
Orçamento de 19,5 milhões
de euros focado na revitalização
económica valenciana
O Município de Valença conta com um orçamento de 19,5 milhões de euros para este ano.
Um orçamento realista, pragmático, de encontro às reais e actuais necessidades do concelho, com uma grande resposta social e virado
para o futuro.
Assegurar uma resposta social aos impactos
da pandemia nas famílias valencianas, sobretudo as que ficaram mais fragilizadas e preparar todos os instrumentos possíveis para a recuperação económica, nomeadamente no
comércio e turismo estão espelhados e salvaguardados neste orçamento.
Para o presidente da Câmara, Manuel Rodrigues Lopes, “este é um orçamento de rigor que
pretende dar respostas concretas aos valencianos neste período singular que atravessamos.
Vamos apoiar a economia e as famílias, mantendo as contas equilibradas e assim garantir
a sustentabilidade atual e futura do concelho”.
Para o autarca, este orçamento reflecte a opção estratégica de apoio à atração de investimento, com um amplo pacote de incentivos
para as empresas. Medida fundamental para a
criação de mais riqueza, mais emprego e mais
qualidade de vida para os valencianos. Os residentes vão beneficiar do IMI mais baixo do
pais, da receção da totalidade do do IRS municipal, entre outras medidas.
A área do comércio e turismo com fortes impactos desta crise pandémica contará com todas as medidas de revitalização do sector. A
Educação leva a grande fatia do orçamento
com uma conjunto de investimentos, enquanto o braço social do município será reforçado
para responder aos impactos da pandemia Covid-19 e a Cultura vai ser dinamizada com um
pacote de eventos temáticos anuais.

Candidaturas devem ser efectuadas em registo online até 15 de Fevereiro

Em tempo de confinamento, há vários webinares gratuitos para participar

MONTALEGRE

VINHO VERDE

Montalegre informa cidadãos sobre
recenseamento no mês de Abril
| Redacção |

O Município de Montalegre informa que
no próximo mês de Abril, o Instituto Nacional de Estatística (INE) vai realizar o
XVI Recenseamento Geral da População
e VI Recenseamento Geral da Habitação
(CENSOS 2021). Os interessados em participar nesta mega operação nacional devem formalizar a respectiva candidatura
até 15 de Fevereiro, através do preenchimento online do formulário disponível
em recrutamento.ine.pt.
Para estar elegível a concurso, o candidato deve estar colectado nas Finanças e

inscrito na Segurança Social como trabalhador independente (ou estar isento no
caso da Segurança Social), não possuir
dívidas às Finanças e à Segurança Social
e mostrar disponibilidade para participar
em sessão informativa referente à actividade a desenvolver.
Excecionalmente, nos termos do DL
54/2019, de 18 de Abril, podem candidatar-se os trabalhadores que exercem funções públicas, podendo acumular essas
funções com o exercício de funções públicas remuneradas, os aposentados, reformados, reservistas fora da efetividade
e equiparados. O contrato de prestação de
serviços terá a duração de dois meses.

Academia do Vinho Verde lança
programa de formação gratuita
| Redacção |

A Academia do Vinho Verde vai promover um programa gratuito de formação
online durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março, com mais de uma dezena
de webinars em áreas de formação distintas. Destinados a produtores de Vinho
Verde e ao público em geral, os webinars
foram pensados como resposta formativa
em tempo de confinamento.
Através de sessões no Microsoft Teams,
os inscritos podem participar em formações relacionadas com enoturismo, enologia, viticultura, marketing digital, certifi-

cação e comunicação online e com a imprensa, de acesso gratuito com duração de
cerca de duas horas por sessão. Manuel
Pinheiro, presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, assinala em que 2020 receberam formação
mil participantes. “A formação contribui
para o crescimento e afirmação da região”.
As inscrições para os webinars podem
ser efectuadas gratuitamente em
https://portal.vinhoverde.pt/pt/academiado-vinho-verde e estão limitadas a um
máximo de 40 participantes por sessão.
Mais informações em https://portal.vinhoverde.pt.
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9 Imóvel tota
mobilado e
9 Em funcion
9 Próximo ao
9 Com 100m2
9 tĐ͛Ɛ,
Ɛ Arma
de Arrumos

Luís Pinto

www.florestaimobiliaria.pt
Rua do Taxa n.5 ʹ S. Vitor
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ID:124391010-162 -

790.000 €

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

ID:124391009-70 -

139.000 €

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

ID:124391005-489 -

119.500 €

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

ID:124391005-488 -

115.000 €

C.E.:(C) Apartamento T2
Totalmente remodelado no centro da cidade!
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NOTÁRIA

Teresa Jácome Correia

MARIA TERESA JÁCOME DE SOUSA
AMORIM CORREIA
AVENIDA DA LIBERDADE, N.º 682, 1.º ESQ.º, BRAGA

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

Nortinloc

COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS

Investimentos & Locação, Lda.

Construção a iniciar em Gualtar

tlf. 253 606 830 - 919 991 083
E-mail: geral@nortinloc.pt

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

ARRENDA-SE

T0 69 000 €

www.nortinveste.com

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

€270
Favor ligar ao 927 562 704

PRECISA-SE

EMPREGADA DOMESTICA INTERNA
Com carta de condução, 45 aos 60 anos não fumadora e totalmente
livre para dormir no local de trabalho, vida de casa, assistência a pessoa
com dificuldades. Possíveis deslocações, alojamento, alimentação
e 1000 euros de salario.
Responder só nestas condições com mensagens escritas. Referências.

Tlm. 968 651 479

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

“Correio do Minho”, 20/01/2021

Tribunal Judicial
da Comarca
de Braga
Juízo Local Cível de Braga
- Juíz 2

Anúncio

EMPRESA TÊXTIL
SEDIADA EM BARCELOS

ADMITE
FUNCIONÁRIO(A) PARA
O SECTOR COMERCIAL
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

Oficina em Braga
ADMITE
CHAPEIRO C/
EXPERIÊNCIA

COMPRO!!!

Processo: 257/21.3T8BRG
Acompanhamento de Maior
Referência: 171384530
Data: 15-01-2021
Requerente: Ministério Público
Beneficiário: Liberto Fernandes
Faz-se saber que foi distribuído neste tribunal, o processo de Acompanhamento de Maior, em que é requerida
Liberto Fernandes, com domicílio:
Rua Eng.º Justino Amorim n.º40,
Braga, 4710-023 BRAGA com vista à
determinação de medidas adequadas
de acompanhamento.

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

A Juiza de Direito,
Dra. João C. Pires de Moura

Entrada imediata
Oferece-se
boas condições

927 482 876

Tlm. 967 200 625
Email:
investimentos.imogold@gmail.com

O Oficial de Justiça,
Júlio José Duarte

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

antenaminho.pt

106.0 FM

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!!

Certifico, para efeitos de publicação, que a folhas 30 e seguintes do livro de notas nº 197-A deste Cartório, sito na Avenida da Liberdade, n.º 682, 1º, esqº, da cidade de Braga, se encontra exarada uma escritura de justificação notarial, outorgada hoje, na qual:
Liliana Raquel Fernandes Seixedo, casada, natural da freguesia de Braga (São José de São Lázaro), União das Fre-guesias de Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto),
do concelho de Braga, residente na Travessa de Penela, n.º 1,
C.P. 4710-585 Braga, freguesia de Adaúfe, do concelho de
Braga, titular do Cartão de Cidadão n.º 12152104 4 ZY8, válido
até 22/05/2028, emitido pela República Portuguesa, que outorga na qualidade de procuradora de JOÃO DIAS FERNANDES, NIF 145 448 444, e mulher, MARIA DA GLÓRIA DIAS
FERREIRA ALVES, NIF 145 448 452, ambos naturais da aludida freguesia de Adaúfe, casados sob o regime da comunhão de
adquiridos, residentes em 34, Aleé Bernal, 64100 Bayonne,
França;
Que os seus representados, João Dias Fernandes e Maria
da Glória Dias Ferreira Alves, são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte imóvel:
Prédio rústico, de cultura, com a área de novecentos metros quadrados, sito no Lugar de Ferreiros, freguesia de Adaúfe,
do concelho de Braga, a confrontar do norte com Liliana Raquel
Fernandes Seixedo e Elvira Dias Fernandes, do sul com o proprietário, João Dias Fernandes, do nascente com Elvira Dias
Fernandes e do poente com Liliana Raquel Fernandes Seixedo, não descrito na Primeira Conservatória do Registo Predial
de Braga, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 1160, com o
valor patrimonial tributário atual de €5,08, e o atribuído de cem
euros.
Que este imóvel não é nem tem qualquer relação com os
descritos na Primeira Conservatória do Registo Predial de Braga sob os números doze e dois mil cento e catorze, ambos da
freguesia de Adaúfe.
Que os seus representados não são detentores de qualquer
título formal que legitime o domínio do referido prédio, porquanto o mesmo foi por eles adquirido por compra, não titulada por
escritura pública, que efetuaram, por volta do ano de mil novecentos e oitenta e três, aos seguintes irmãos e cunhados do
representado marido: Porfírio de Jesus Dias Fernandes, já falecido, e mulher, Maria da Conceição Fernandes da Silva, casados que foram sob o regime da comunhão geral, ao tempo residentes no Lugar de Redondo, C.P. 4710-576 Braga, freguesia
de Adaúfe, do concelho de Braga; Deolinda Dias Fernandes, e
marido, Severino da Silva Dias, já falecido, casados que foram
sob o regime da comunhão geral, ao tempo residentes no Lugar de Ferreiros, C.P. 4710-583 Braga, da referida freguesia de
Adaúfe; Alberto Dias Fernandes, e mulher, Maria Alice Granja
da Silva, casados sob o regime da comunhão geral, residentes
no dito Lugar de Ferreiros; Maria da Conceição Dias Fernandes, e marido, Manuel Alves Ferreira, casados sob o regime da
comunhão geral, residentes no Lugar da Aldeia do Rio, C.P.
4710-580 Braga, na aludida freguesia de Adaúfe; e Elvira Dias
Fernandes, casada que foi sob o regime da comunhão de adquiridos com Manuel Teixeira Seixedo, já falecido, ao tempo residentes no Lugar de Penela ou Ferreiros, da mencionada freguesia de Adaúfe.
Que os ditos irmãos do seu representado haviam adquirido
o prédio rústico acima identificado por adjudicação em partilha
efetuada por óbito dos seus pais, António Fernandes, e mulher,
Maria da Luz Ferreira Alves, casados sob o regime da co-munhão geral, residentes que foram no Lugar de Penela, da aludida freguesia de Adaúfe, partilha esta tampouco titulada por
escritura pública.
Que desde a data da sua compra, os seus representados,
João Dias Fernandes e Maria da Glória Dias Ferreira Alves,
sempre usaram e fruíram o referido prédio, cultivando-o, plantando, cortando e substituindo árvores, colhendo os seus frutos, erguendo e mantendo os muros de vedação, gozando todas as utilidades por ele proporcionadas, com ânimo de quem
exercita direito próprio, sendo reconhecidos como seus donos
por toda a gente, fazendo-o de boa fé por ignorarem lesar direito alheio, pacificamente, porque sem violência, contínua e publicamente, à vista e com o conhecimento de toda a gente e sem
oposição de ninguém – e tudo isto por um lapso de tempo superior a vinte anos.
Que dadas as enunciadas características de tal posse, adquiriram o identificado prédio por USUCAPIÃO – título este
que, pela sua natureza, não é suscetível de ser comprovado
pelos meios normais.
Que, nos termos expostos, assim fica justificado o direito de
propriedade que os seus representados detêm sobre o mencionado prédio.

ESTÁ CONFORME O ORIGINAL.
Braga, 18 de janeiro de 2021.
A Notária,
Emitido recibo da conta registada
sob o n.º FR/112/001/2

correiodominho.pt
28
Publicidade
1 de janeiro 2013

20 de Janeiro 2021 correiodominho.pt
Minho13

SOBRE RODAS

ANUNCIE NAS
NOSSAS PÁGINAS

COMPRE NOS STANDS CM

AUDI mostra
versão de quatro
portas do novo A3
O novo A3 limousine é 40 mm mais comprido, 20 mm mais
largo e 10 mm mais alto do que antes.
Fica a apenas 20 mm do A4 original. A bagageira manteve os 425 litros de capacidade. O modelo é feito a partir da mais recente evolução, mais leve e mais rígida,
da plataforma modular MQB – a mesma do VW Golf VIII. A componente aerodinâmica foi trabalhada, com a inclusão de uma traseira mais alta e de um difusor, o
que lhe possibilitou alcançar 0,25 de coeficiente aerodinâmico (0,04 melhor do
que antes). Existe ainda uma entrada de ar com cortina elétrica atrás da grelha. A
gama de motores é a mesma do A3 Sportback, sendo formada pelo 35 TFSI
MHEV de 150 cv, uma versão ‘mild hybrid’ associada em exclusivo a uma caixa
de dupla embraiagem de sete velocidades S tronic. Há também uma opção de
acesso a gasolina 35 TFSI com os mesmos 150 cv e caixa manual de seis velocidades e ainda uma versão Diesel 35 TDI 2.0 com 150 cv e caixa S tronic.

DR

A nova versão do A3 é feita através da nova plataforma modular MQB

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

FIESTA ST-LINE ECOBOOST 2020
16.900,00€
VIATURA SERVIÇO MENOS DE 1.000KMS
7 ANOS GARANTIA
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TELEVISÃO
RTP 1
05:59
06:30
10:00
13:00
14:15
14:51
15:44
17:30
19:00
19:24
19:59
21:08
21:52
22:43
00:05
00:55
01:50
02:48

4

RTP 2

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Romaria do Meu Coração
Filha da Lei
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
Campanha Eleitoral
O Preço Certo
Telejornal
Crónica dos Bons Malandros
Joker
Cá Por Casa Com Herman José
Terras Extremas
Janela Indiscreta
Grande Entrevista
O Sábio

18:21
18:32
18:59
19:21
19:46
20:15
20:31
21:23
21:30
22:01
22:46
23:44
00:09
01:51
02:21
03:23

Monstrolândia
Boss Baby
O Meu Cavaleiro e Eu
Bell e Sebastião
O Vale Encantado
Campanha Eleitoral
A Verdadeira Guerra
dos Tronos
Folha de Sala
Jornal 2
Felizes, Mas Não Para Sempre
As Febres do Século
Peixe Fora D’água
Muito Barulho Para Nada
Viagem a Espanha
Sociedade Civil
Euronews

SIC
05:35
06:00
08:30
10:15
13:00
14:55
16:15
18:15
19:00
19:15
19:40
21:45
22:30
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
Jornal da Noite
Taça da Liga - SC Braga
X Benfica - Meia-Final
Amor, Amor
Terra Brava
Golpe de Sorte
Totalmente Demais
Passadeira Vermelha
Linha Aberta

05:45
06:00
06:30
10:12
13:00
14:50
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 - Duplo
Impacto - Diário
Jornal das 8
Bem Me Quer
Big Brother - Duplo
Impacto - Extra
Big Brother - Duplo Impacto
Havai: Força Especial
Santa Bárbara

Publicidade

6
7
8
9
10
11

HORIZONTAIS: 1 – ramal; solidão. 2 – remoinho de água; educa; tronco. 3 – conciso; terá. 4 – macela-francesa; categoria.
5 – além; arco; descortiçamento. 6 – atestara. 7 – catre; criada
de quarto; mais. 8 – estime; colheita. 9 – comprida; refrear.
10 – sopro; adoentado; hino. 11 – queima; usufruto.
VERTICAIS: 1 – que é duro como roca; ocultar. 2 – assalaria;
paixão. 3 – disposição; amém. 4 – alimenta; calor. 5 – fundira;
andas. 6 – aliás; mencionais; suceda. 7 – seita; outra vez.
8 – pélago; campina. 9 – superfície; âmagos. 10 – proveito;
preferido. 11 – engana; abrigos.

Sudoku
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

FARMÁCIAS
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
CUNHA T. 253 884 180

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
FERNANDES CASTRO T. 253 599 273

ARCOS DE VALDEVEZ
TORRES T. 258 529 150

PONTE DE LIMA
DONA TERESA T. 258 947 180

R. Gen. Humberto Delgado ,107

Av. Dr. Jose Osvaldo Laranjeira Rod Gomes

R. do Sobral, 7

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CENTRAL T. 252 323 214

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
NELSINA T. 258 822 235

Praça Dona Maria II, 1406

Praça Conselheiro Silva Torres

Praça da República, 3-5

GUIMARÃES
DA PRAÇA T. 253 523 167

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

Rua Doutor Sebastião Matos, 98

BRAGA
NUNO BARROS T. 253 623 708
Calçada Real, 4-6

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

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

VILA VERDE
FÁTIMA MARQUES T. 253 353 020
Rua dos Bombeiros, 50-52

5

R. Paio Galvão, 28

Rua de Galvão s/n

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
CODEÇO SUCR T. 251565821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Urbanização Quinta das Andorinhas, Lj 9

1
7 3
2
6
1 3
2
6 8 4
3
9
1

7
9
6 4
1

3
4
2 6
8
9

Rua Queirós Ribeiro, 23-25
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PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: Horizontais: 1 – ramo; ermo. 2 – olá; cria; pe. 3 – curto; trará. 4 – agerato; rol
5 – la; aro; pela. 6 – atacara. 7 – cama; aia; al. 8 – ame; vindima. 9 – longa; domar. 10 – ar; aiva;
ode. 11 – assa; usos.
Verticais: 1 – rocal; calar. 2 – aluga; amor. 3 – maré; ámen. 4 – trata; gás. 5 – coara; vais. 6 – er;
tocai; va. 7 – rito; ainda. 8 – mar; prado. 9 – area; imos. 10 – prol; amado. 11 – peala; lares.
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BRAGA
TÁXIS

Atracção
Fatal
Loiraça 21 anos,
alta, magra e
peitos grandes.
Elegante

24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

964 131 762

CABRITINHA
DE VOLTA
das 8 às 19 horas

Insólitos

918 595 077

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

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

Homem gasta mais
de 300 euros em veterinário
e descobre que cão
estava só a imitá-lo
Um homem partilhou um momento insólito
nas redes sociais que vem provar a força de
uma boa ligação entre cão e dono e está a
deixar as Internet ao rubro.
Russell Jones, de Londres, decidiu levar o fiel
companheiro de quatro patas ao veterinário

Katelyn
Runck
“Como as flores
selvagens, tu deves
permitir-te crescer
em lugares onde
ninguém pensou ser
possível”, referiu a
modelo e instrutora
de fitness na sua
página do instagram.
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por este coxear muito. Depois de um checkup no valor de 300 libras (330 euros) os
médicos avançaram que o animal não
apresentava nenhum porblema.
Segundo conta Russel, o cão coxeava apenas
por "simpatia", imitando o dono, que se
encontra neste momento a andar de
muletas.

JOGOS
Segunda 18/01/21

Sorteio 03/2021

07.320
2.º Prémio 59.628
3.º Prémio 40.116
1.º Prémio

Terça 19/01/21

Sorteio 06/2021

25 27 31 35 43
*5 *6
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: 10 de Copas, que
significa Felicidade.
Amor: A sua relação está mais forte
do que nunca. Viverá dias felizes.
Saúde: Retarde o envelhecimento e
ganhe saúde comendo castanhas.
Dinheiro: O esforço que tem
dedicado ao trabalho será
recompensado. Está de parabéns!
Números da Sorte: 2, 6, 18, 21, 26,
45
Touro
Carta do Dia: 9 de Espadas, que
significa Mau Pressentimento,
Angústia.
Amor: Evite momentos de angústia
sendo justo com as pessoas que
ama. Valorize as pequenas ações.
Saúde: Poderá sentir-se um pouco
indisposta. Afaste-se de gorduras e
doces.
Dinheiro: Continue a ser
responsável nos gastos. Está no
bom caminho.
Números da Sorte: 13, 20, 29, 37,
45, 46

Balança
Carta do Dia: Cavaleiro de Ouros,
que significa Pessoa Útil,
Maturidade.
Amor: Se o seu par andar mais
triste não se aflija.
Saúde: Para combater a anemia
coma espinafres e beterraba.
Dinheiro: Poderá ser útil a um
familiar que está em apuros no
trabalho.
Números da Sorte: 2, 9, 10, 36, 43,
47
Escorpião
Carta do Dia: Rainha de Paus, que
significa Poder Material.
Amor: Se algo a incomoda fale com
o seu par. A sinceridade é o pilar de
qualquer relação.
Saúde: Coma mais tangerinas e
laranjas e mantenha as
constipações à distância
Dinheiro: Poderá receber dinheiro
inesperado e ver a conta bancária
mais recheada.
Números da Sorte: 7, 9, 11, 32, 37,
45

Gémeos
Carta do Dia: A Morte, que significa
Renovação.
Amor: Dê início a um novo capítulo
na sua vida.
Saúde: Atravessa um período mais
agitado. Tome chá de valeriana.
Dinheiro: Possíveis dúvidas a nível
profissional. Pense numa mudança.
Números da Sorte: 8, 13, 15, 36,
37, 42

Sagitário
Carta do Dia: Ás de Ouros, que
significa Harmonia e Prosperidade.
Amor: Controle o ciúme. Mantenha
a harmonia na relação.
Saúde: É provável que tenha
problemas nos rins.
Dinheiro: Um amigo pode pedir-lhe
dinheiro. Se confia nele empreste.
Números da Sorte: 1, 7, 26, 28, 39,
41

Caranguejo
Carta do Dia: Rainha de Ouros, que
significa Ambição, Poder.
Amor: Evite criticar demasiado o
seu par. Deixe que o amor invada o
seu coração.
Saúde: Cuidado com a garganta.
Não tome bebidas demasiado frias.
Dinheiro: Momento pouco oportuno
para gastos. Feche os cordões à
bolsa.
Números da Sorte: 2, 9, 10, 36, 43,
47

Capricórnio
Carta do Dia: Rainha de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Aceite pontos de vista
diferentes. Procure ser mais
compreensiva e afaste uma
possível separação.
Saúde: Pode ter dores nas
articulações. Beba chá de
cavalinha.
Dinheiro: Possíveis gastos extra.
Previna-se.
Números da Sorte: 2, 8, 13, 24, 37,
41

Leão
Carta do Dia: 3 de Paus, que
significa Iniciativa.
Amor: É um bom dia para tomar a
iniciativa e desafiar o seu par para
fazerem uma viagem.
Saúde: Faça uma consulta de rotina
com o seu médico. Previna
problemas futuros.
Dinheiro: Concentre-se e termine as
tarefas a tempo e horas.
Números da Sorte: 7, 9, 11, 15, 32,
37
Virgem
Carta do Dia: 3 de Espadas, que
significa Amizade, Equilíbrio.
Amor: Esteja mais atenta às
necessidades da pessoa amada.
Tudo ficará em equilíbrio.
Saúde: Atravessa um bom período.
Terá energia para dar e vender.
Dinheiro: Apoio um amigo que pode
estar a atravessar dificuldades. Na
necessidade prova-se a amizade.
Números da Sorte: 3, 9, 17, 19, 23,
46

Aquário
Carta do Dia: 7 de Paus, que
significa Discussão, Negociação
Difícil.
Amor: Possível desavença no seio
familiar. Uma boa conversa voltará
a trazer a paz para sua casa.
Saúde: Para reduzir o colesterol
salpique o café com um pouco de
canela. Também pode juntá-la à
fruta ou ao iogurte.
Dinheiro: Evite pedir empréstimos.
Os tempos não estão para isso.
Números da Sorte: 1, 9, 17, 21, 29,
43
Peixes
Carta do Dia: O Louco, que significa
Excentricidade.
Amor: Diga à pessoa que tem ao
lado o quanto é importante para si.
Abra o coração.
Saúde: Pode andar mais nervosa.
Diminua a quantidade de café.
Dinheiro: Planeie um projeto que
mude o rumo da sua vida.
Números da Sorte: 9, 12, 15, 23,
37, 38
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Vila Verde

Viana do Castelo

Ala covid do Hospital da Misericórdia
está totalmente preenchida

Presidente da Câmara
apela à cidadania
O Presidente da Câmara Municipal
de Viana do Castelo lança ontem um
apelo de cidadania a todos os vianenses face ao acréscimo “muito elevado” do número de infecções por
COVID-19. José Maria Costa indica
que “a situação é muito grave, muito
difícil”, pedindo que todos os munícipes “sejam um verdadeiro agente de
saúde pública, cumprindo as regras e
ajudando os outros a cumprir, informando e aconselhando”.
“Cumpra o confinamento. Saia de
casa apenas nas alturas e nos
momentos que forem estritamente
necessários, para as tarefas que
sejam mesmo necessárias”, apela o
edil.
“Precisamos que todos colaborem,
para que todos possam ter acesso à
saúde, seja para combater a
pandemia ou para outros cuidados
de saúde”, solicita ainda o autarca.
“Este é um momento difícil, mas
estou certo que os vianenses, mais
uma vez, vão dar um contributo
importante para conseguirmos
controlar esta pandemia e
conseguirmos que o Serviço
Nacional de Saúde e os seus
profissionais, que estão há meses
insistentemente a cuidar de nós em
condições muito difíceis, possam
fazer o seu trabalho e possam
cuidar de todos aqueles que
necessitam de cuidados de saúde”,
declara o presidente da Câmara
Municipal de Viana do Castelo.

Esposende

Surto de covid-19
no quartel da GNR
A GNR de Esposende regista um
surto de covid-19, com 13 militares
infectados, mas a “operacionalidade
e serviços de segurança não estão
em causa”, revelou ontem o presidente da Câmara Municipal, Benjamim Pereira. Outra fonte adiantou
que são 13 os operacionais cujo teste realizado apresentou resultado
positivo "até segunda-feira".
“É verdade que um surto de covid19 atacou a GNR, mas os serviços e a
operacionalidade não estão em
causa”, disse o autarca, garantindo
a rotatividade de operacionais”. Este
fim de semana esteve a GNR de de
Famalicão a realizar fiscalização em
Esposende".

Vila Nova de Cerveira

Socorro transfronteiriço
para combater surto em lar
A Câmara Municipal e a Misericórdia de Vila Nova de Cerveira lançaram ontem um apelo
transfronteiriço de recrutamento de voluntários para ajudar a combater um surto de covid19 que infectou os 66 idosos do lar Maria Luísa, pedido accionado através da Eurocidade
Cerveira-Tomiño (Galiza) perante a situação de calamidade de saúde pública que se vive no
lar Maria Luísa, com a totalidade dos 66 utentes infectados pelo covid-19 e quatro mortes a
lamentar.
A autarquia e a Misericórdia adiantam ter ainda ter contactado “o Centro de Emprego da
Junta da Galiza para recrutar pessoas dentro da área para desempenhar funções, estando a
aguardar resposta”. Recorreram também a Bolsa de Voluntários de Vila Nova de Cerveira e
ao Instituto de Emprego Formação Profissional do Alto Minho.
No que diz respeito aos colaboradores, “de um total de 52, 10 estão de baixa média prolongada sem previsão de regresso, 32 estão infetados e, consequentemente, em isolamento
profilático, estando apenas 10 neste momento ao activo para garantir o funcionamento da
instituição 24 horas por dia", destaca uma nota conjunta da autarquia e da Misericórdia.
Mediante a disponibilidade manifestada por alguns trabalhadores para regressar ao trabalho, mesmo estando positivos, mas assintomáticos, foi colocada à consideração da Saúde
Pública e da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) autorização para estes puderem prestar o apoio aos utentes, tendo em conta que a taxa de infecção no lar é de 100%”,
refere a nota.
O primeiro caso de infecção no lar Maria Luísa foi detectado no dia 12 de Janeiro, tendo sido
activado imediatamente o plano de contingência da instituição. Na sexta-feira “foram desencadeados todos os meios legais e logísticos ao dispor, nomeadamente ULSAM delegação distrital de Saúde, a Segurança Social e Direcção-Geral da Saúde, solicitando um reforço
de pessoal médico e auxiliar para dar resposta às necessidades prementes”.
O provedor da Misericórdia, Rui Cruz. classificou de “calamidade” a situação do lar Maria
Luísa.
Autarquia e Santa Casa reconhecem que "a resposta tem sido escassa, devido à falta de
recursos humanos no concelho e no distrito, tendo a Segurança Social distrital activado, até
ao momento, as Brigadas de Apoio aos Lares criadas pelo Governo, através das quais foram
destacados dois enfermeiros e cinco auxiliares de acção diredta"
"Quer a Câmara, quer a Santa Casa têm procurado encontrar pessoas voluntárias para
prestar o necessário e devido serviço de apoio aos utentes, numa primeira fase recorrendo
a meios e contactos próprios e, nesta fase, lançando um apelo público aos familiares dos
utentes e a pessoas da comunidade em geral para prestar serviço de voluntariado",
reforçam.
Procurando colmatar algumas necessidades dentro da sua esfera de competências, a Câmara Municipal está a colaborar, logística e financeiramente, nomeadamente com a aquisição
de todas as refeições no exterior, bem como a aquisição de material de desinfecção e equipamento de protecção individual.

A ‘ala covid’ do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde,
está “totalmente preenchida”, estando a prestar assistência a 20
pessoas, disse ontem o provedor daquela instituição. Bento Morais
explicou que a unidade criada em Vila Verde “tem doentes locais, de
Barcelos e de vários pontos do distrito”, salientando o “bom
funcionamento em articulação com a delegação de saúde local”.
Segundo o responsável, “este trabalho conjunto” entre a Santa Casa
de Vila Verde e a delegação local de Saúde “mostra que o sector
social não se demitiu” do seu papel.
“Muito se tem falado da falta de apoio do setor social no combate à
pandemia e aqui está um exemplo que ele está a dar respostas e
está empenhado em cooperar”, disse.
Bento Morais afirmou que “está a ser feito o que é possível”,
salientando que “não está também a ser fácil contratar pessoal
especializado e formar equipas para socorrer a estes doentes”.
A ‘ala covid’ da Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde “tem as 20
camas ocupadas entre pessoas em tratamento e em isolamento”.
O provedor salientou ainda o “grande esforço” daquela valência
hospitalar no atendimento a doentes não-covid 19.
“Estamos a trabalhar em pleno nas outras áreas, nas cirurgias,
exames e consultas. Temos dado uma óptima retaguarda aos
hospitais centrais que estão a sentir uma maior pressão por causa
da pandemia”, afirmou.

Alerta laranja

Chuva e vento fortes até sexta-feira
De acordo com a informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê-se um agravamenti das condições meteorológicas, hoje, amanhã e sexta-feira, tendo sido emitido aviso laranja
para vento até 95Km/h. A elevada precipitação prevista potencia piso rodoviário escorregadio, possibilidade de cheias rápidas em meio
urbano e inundação de linhas de água nas zonas mais vulneráveis.
A Protecção Civil recomenda à população a tomada demedidas de
prevenção, nomeadamente: garantir a desobstrução dos sistemas de
escoamento das águas pluviais e adoptar uma condução defensiva,
reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível
formação de lençóis de água.
Publicidade

