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Take way e entregas ao domicílio ajudam
restaurante a sobreviver à pior das crises

SÃO MUITOS os restaurantes que estão a servir refeições em take away e com entregas ao domicílio. É a única ‘bóia de salvação’
de um sector que procura resistir às inúmeras restrições, mas os empresários assumem que é claramente insuficiente.
RESTAURAÇÃO
| Paula Maia |

“Comecei do zero, trabalhei de
dia e de noite. Vou lutar até ao
fim”. A voz de Ascensão Quintas, gerente e proprietária de um
dos mais conceituados restaurantes dos concelho, o Flor de
Sal, espelha o desânimo que se
vive no sector, mas também o
sentimento de resiliência dos
empresários da restauração que
desde Março de 2020 enfrentam
fortes restrições do desempenho
da sua actividade. Se 2020 foi
mau, 2021 está a iniciar da pior
maneira, prevendo-se se que alguns negócios não consigam resistir a este segundo confinamento. É através do serviço de
take way que uma percentagem
considerável de restaurantes
procura fazer face à crise, cobrindo algumas despesas e mantendo alguns clientes. É uma espécie de ‘bóia de salvação’ que
serve somente para não afundar.
“Estou a fazer take way somente ao fim-se-semana. O
cliente do Flor de Sal não vem à
semana buscar comida. Não para
o dia-a-dia. Podem vir é ao fim-de-semana”, diz Ascensão que
fala das dificuldades sentidas
pelos empresários do ramo: “pagar renda e funcionários é muito
complicado. Para mim e para toda a gente”, conta a empresária
que conta já com 37 anos no ramo da restauração.
Com seis funcionários efectivos, Ascensão vai tentar manter
a equipa. “Não sei se vou conseguir. O take way ao fim-de-semana é muito pouco para cobrir
as despesas”, garante a empresária, confessando estar já a viver
“de poupanças”, sem saber por
quanto tempo. “Mas vou lutar
como se tivesse 20 anos. E já tenho 64”, afiança.
Baixar o IVA e assumir o pagamento na integra dos ordenados
dos trabalhadores são as medidas que a empresária gostaria
que o governo tomasse. “Na

DR

No Flor de Sal as encomendas surgem ao fim-de-semana

Alemanha e na Suíça estão a fazer isso”, afirma.
Há 14 anos a gerir o Palatu, no
coração da cidade, José Pinto
enfrenta um dos piores períodos
da sua vida profissional. É com
recurso ao take away que procura obter algum dinheiro para fazer face às avultadas despesas
decorrentes sobretudo da factura
da renda e dos ordenados de dez
funcionários que integram a sua
equipa. Além de uma variedade
de pratos da cozinha tradicional,
o marisco também entra, desde
Novembro, na lista de opções
que o Palatu oferece ao seus
clientes. José só espera que as
novas regras não compliquem o
já pouco negócio que vai fazendo. “É sobretudo à noite que fazemos algum negócio, nomeadamente à sexta e ao sábado,
mas a fechar às 20 horas não
dá”, conta o empresário, mostrando a sua revolta pelo facto
de serem sempre “os mesmos
sacrificados”.
“Dá vontade de fechar de vez,
mas não posso desistir porque
tenho cinco filhos e uma equipade funcionários que precisa de
mim”, desabafa José Pinto.

DR

Do restaurante Palatu sai uma encomenda de marisco para satisfazer mais um pedido

§nota
Prático e seguro

Entregas em drive-thru para servir clientes e enganar a crise
É um exemplo de como a criatividade pode
ajudar a contrariar o impacto negativo de
uma das piores crises que o sector de restauração já conheceu. ‘Gato Drive’ é o serviço
que o restaurante ‘Gato no Rio’ criou, permitindo ao cliente levar a sua refeição sem sair
do carro, em regime drive-thru.
É no parque de estacionamento que o restaurante criou um circuito onde à entrada o
cliente faz o seu pedido (que pode também
reservar por telefone) e que, mais à frente, é
entregue em recipientes adequados para o
efeito.
É desta forma que é servido diariamente o
menu executivo (pão, salada e/ou sopa, prato
(peixe ou carne), sobremesa, bebida e café).
“Fizemos um grande investimento em todo o
DR
tipo de recipientes e na criação do cicuito
com todas as condições. O feed-back é muito Em Este S. Pedro há um restaurante que adotou o regime do drive-thru
positivo. Todos os clientes gostaram da ideia
porque permite-lhes comer uma refeição de qualidade e em segurança”, explica Jorge Oliveira, gerente do Gato no Rio.
Os pratos são praticamente os mesmos que o restaurante servia e onde se incluem o Arroz de Feijão com Pataniscas ou
o Bacalhau com Broa.
Além do regime drive-thru, o restaurante fornece também comida em regime de take away e através de entregas ao
domicílio feitas pela própria casa ou por empresas de entrega, fazendo chegar até à casa dos clientes os melhores pratos da cozinha tradicional portuguesa confeccionados por este casa centenária.
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“Continuo a trabalhar por respeito aos
clientes e para não deixar esquecer o nome”

GERENTE do grupo Migaitas decidiu manter um dos três espaços que gere aberto em nome dos clientes e do nome que solidificou ao longo de décadas. Através do take way e das plataformas de entrega faz chegar o melhor da cozinha regional ao domicílio.
lll
O Migaitas Salão
Champagne é o único
espaço em funcionamento

RESTAURAÇÃO
| Paula Maia |

Nome conhecido e respeitado na
cidade, Fernando Migaitas, gerente de três espaços distintos, é
um dos resistentes do sector.
Dos cerca de três dezenas de
funcionários que integram as
suas equipas, apenas um se mantém no activo para garantir a
abertura do único espaço que está em funcionamento em regime
de take way e vendas para plataformas de entrega: o Migaitas
Salão Champagne, no Villa Garden Hotel.
Há vários anos no ramo, o empresário confessa que desde
Março de 2020 que o negócio
tem sofrido vários reveses, mas
decidiu não deixar cair o “nome” e continuar a servir as melhores iguarias aos clientes “fiéis” que habituou a apreciar o
melhor da cozinha regional. “É
a a pensar neles e nos hóspedes
do Villa Garden Hotel que decidiu manter o Migaitas Salão
Champagne aberto”, confessa o

DR

Na cozinha do Migaitas Salão Champagne prepara-se um dos pratos mais procurados neste espaço: as papas de sarrabulho

empresário, adiantando que o
valor auferido é “claramente insuficiente” para fazer face às
despesas do negócio que desceu
abruptamente desde Março de

2020. Aliás, a facturação do último ano, comparativamente a
2019, diz muito sobre a saúde financeira do negócio que gere.
“Facturamos menos 1 milhão de

euros face a 2019”, diz Fernando
Migaitas.
Papas de Sarrabulho, Cabrito
Assado, Bochechas de Porco
Preto, Bacalhau à Abade Pris-

cos, a Vitela são alguns dos pratos mais icónicos que ainda faz
chegar à casa dos clientes. “Durante a semana pouco se vende.
O negócio que fazemos é sobretudo ao fim-de-semana, essencialmente ao almoço de domingo”, adianta Fernando Migaitas.
A somar às vendas reduzidas
está a “falta de perspectivas”
que transforma o futuro num
mar de incertezas. “Não sabemos como vai ser. Se nos dissessem que a partir de Março isto
melhorava, era uma coisa, mas
são sabemos se em Junho a situação estará da mesma forma.
O que vamos ter este ano para
melhorar os nossos negócios?”,
questiona o empresário, relembrando que a Semana Santa era,
neste primeiro semestre do ano,
uma das datas mais importantes
para o sector.

Director-geral da Assoociação Comercial de Braga

Rui Marques: “apoios são insuficientes”
RESTAURAÇÃO
| Paula Maia |

“Insuficientes”. É desta forma
que o director-geral da Associação Comercial de Braga (ACB)
classifica os apoios delineados
pelo governo para os empresários da restauração que, uma vez
mais se confrontam com fortes
medidas de restrição. Se há
quem tenha possibilidade de recorrer ao take away, há também
quem não tenha quaisquer recursos para fazer face às quebras de
facturação durante este período.
Rui Marques refere que os restaurantes que fecharam portas
têm a possibilidade de recorrer
ao lay off simplificado, mas

também ao programa de Apoio à
Retoma Progressiva. “O que sugiro é que as empresas avaliem
qual o apoio que melhor se adequa ao seu caso concreto”, assume o dirigente, adiantando que
na maior parte dos casos o lay
off simplificado é o que se apresenta mais vantajoso, “mas há
casos em que o apoio à retoma
progressiva pode até ser mais indicado”.
Rui Marques refere que quer
um quer outro são instrumentos
“muito importantes para proteger o emprego”, mas claramente
insuficientes, sobretudo no caso
do lay off que, na opinião do director-geral da ACB, deveria ser
suportado “a 100% pelo Estado”, através da Segurança So-

lll
“Somos da opinião, e julgo
que este é um movimento
crescente na sociedade,
nas associações empresarias
e confederações, de que
o pequeno comércio restauração e e serviços não deveria ser encerrado”.
cial. “Os empresários não têm
nenhuma responsabilidade no
fecho dos seus estabelecimentos. Este decorre de uma decisão
do governo por considrar que
será a melhor forma de controlar
a pandemia”, diz Rui Marques,

sublinhando que estes prejuízos
somam-se aos de 2020. “Nove
meses depois de termos quebras
avultadas na facturação, as empresas já não têm nenhum fundo
de reserva de tesouraria para suportar estas partes dos ordenados que não são cobertos pela
segurança social”, diz.
Rui Marques sublinha ainda
que os encargos que os empresários têm com as rendas que “são
dos custos fixos mais relevantes”, razão pela qual defende
também que as rendas relativas
aos meses de Janeiro e Fevereiro
deveriam ser suportadas integralmente por um programa de
Apoio às Rendas aos estabalecimenti que estão encerrados.
Reconhecendo que algumas

empresas não conseguirão resistir a este novo confinamento, o
director-geral assume que resiliência é a palavra que melhor
define os empresários da restauração e afirma que o que estão a
passar “é profundamente injusto”.
“Somos da opinião, e julgo que
este é um movimento crescente
na sociedade, nas associações
empresarias e confederações, de
que o pequeno comércio - restauração e e serviços - não deveria ser encerrado neste confinamento porque não é aqui que
está o risco da propagação desta
pandemia”, diz o dirigente, assumindo que o controlo da economia “depende do cumprimento
rigoroso de cada um de nós”.
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Queixas disparam
em ano de pandemia

COVID-19
581,605

PLATAFORMA Portal da Queixa registou, em 2020, 6873 queixas de
consumidores de Braga, mais 61% do que em 2019.
COVID-19
| Marlene Cerqueira |

Em 2020, ano marcado pela pandemia, o Portal da Queixa recebeu 6873 queixas oriundas do
distrito de Braga, mais 61% do
que as registadas em 2019. Em
concreto, foram feitas mais 2597
queixas do que no ano anterior.
Já no Alto Minho, o aumento
de queixas registadas nesta plataforma foi de 54%. No ano passado foram feitas 1801 queixas,
contra 1166 verificadas em
2019.
Este aumento registado no Minho surge em linha com o que se
passou no país. A nível nacional,
o Portal da Queixa registou mais
de 163 mil reclamações, um
crescimento de 61,9% em relação a 2019.
O Portal da Queixa é a maior
plataforma de comunicação entre consumidores e marcas do
país e, em 2020, chegou a registar uma média de 450 reclamações por dia.
Correio, Transporte e Logística; Comunicação, TV e Media;
Serviços da Administração Pública, foram as três categorias

Casos Confirmados

PORTUGAL

428,364 (+6,493)

+ 14,647 NOVOS CASOS

143,776 (+7,935)

As Câmaras da Póvoa de Varzim
e Vila do Conde, cidades vizinhas
do distrito do Porto, decidiram
encerrar à circulação pedonal as
vias marginais e os passadiços
nos concelhos.
Segundo a autarquia vila-condense, presidida por Elisa Ferraz,
passa a ser “proibida a circulação
nos passadiços e na frente de
mar, assim como a permanência
em espaços públicos de lazer,
parques ou jardins”.

CENTRO

mais reclamadas em 2020, segunda avança o Portal da Queixa
em comunicado
O Serviço Nacional de Saúde
(SNS) foi a entidade pública que
registou o maior aumento do número de reclamações, “consequência natural da crise pandémica que se instalou”, mas foi a
Segurança Social que reuniu o
maior volume de queixas.
Segundo a análise feita pela
equipa do Portal da Queixa, o
consumidor do sexo masculino
continua a ser o que mais recla-

ma, mas em 2020, as queixas
apresentadas pelas consumidoras registaram um crescimento
de 68% face a 2019.
A faixa etária dos consumidores mais reclamações apresentam situa-se entre os 35 – 44
anos de idade.
No Top 3 dos distritos, Lisboa,
Porto e Setúbal são os que mais
reclamações apresentaram ao
longo de 2020. Braga surge no
5.º lugar e Viana do Castelo em
11.º. Bragança foi o distrito onde
menos reclamaram neste portal.

§saúde
Vacinados 1598 profissionais

Hospital concluiu primeira
fase da vacinação
O Hospital de Braga concluiu ontem a primeira fase da
administração da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Nos dois últimos dias foram vacinados 1598 profissionais, 790 dos quais ontem.
Para João Porfírio Oliveira, presidente do Conselho de Administração, “num momento tão difícil da pandemia, a
vacinação dos profissionais é fundamental para protegermos todos aqueles que diariamente lutam contra este
inimigo comum.”
Citado em comunicado, o responsável reforça ainda “ser
muito importante” a continuidade da vacinação de “forma célere para que assim se consiga vacinar o maior número de profissionais no menor tempo possível”.
“Todos os profissionais são fundamentais para continuarmos a prestar cuidados de saúde atempados”, remata.

Profissionais de saúde

Pousada da Juventude
disponibiliza 26 quartos
O Município de Braga e a InvestBraga estão a disponibilizar 26 quartos na Pousada de Juventude/Centro de Juventude de Braga para o alojamento gratuito de profissionais da área da saúde. A medida visa apoiar os
profissionais no activo que estejam na primeira linha de
combate à Covid-19 e que não possam regressar a casa,
sob pena de contágio a familiares.
Esta medida destina-se não apenas aos profissionais de
saúde que desempenham funções no concelho de Braga,
mas também aos que, sendo residentes em Braga, trabalham em instituições fora do concelho.
Os profissionais que desejem usufruir deste apoio disponibilizado pelo Município e pela InvestBraga até 31 de Janeiro devem contactar o Centro de Juventude de Braga Pousada de Juventude através do email cjb@investbraga.com.

CASOS ACTIVOS

Portugal
Póvoa de Varzim e Vila
do Conde encerram
vias marginais e
passadiços

78953

DR

9,465 (+219)

RECUPERADOS

266384
NORTE

Portal da Queixa é a maior rede social de consumidores e marcas do país

MORTES

197311
LISBOA
E VALE DO
TEJO

19592
ALENTEJO

13356
ALGARVE

2916

3093

MADEIRA

AÇORES

97,078,572

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 468,758 NOVOS CASOS

69,625,500

CASOS

2,077,038

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

EUA
24,918,147 414,094 9,639,785 28,435
ÍNDIA
10,610,632 152,886 194,903 8,944
BRASIL
8,579,575 211,646 849,083 8,318
RÚSSIA
3,633,952 67,220 539,416 2,300
REINO UNIDO 3,505,754 93,290 1,840,945 3,947

Mundo
Itália com 524 mortes nas últimas 24 horas
A Itália registou 13.571 novos casos nas últimas 24 horas e 524 mortes,
de acordo com os dados do Ministério da Saúde.
O número de óbitos caiu em relação aos apresentados na terça-feira, de
603, e o total subiu para 83.681 mortes desde o início da pandemia em
21 de Fevereiro de 2020. No total, houve 2.414.166 casos de infecção de
Covid-19 desde o começo da crise sanitária.
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Covid-19: “Todos os dias está
a cair um Airbus em Portugal”
ESPECIALISTAS alertam que a pandemia pode ser a maior tragédia da história do país e defendem
que é preciso “fechar tudo” para controlar os danos da terceira vaga.

lll
Mário Freitas, delegado
de saúde de Braga, criticou
a “onda de optimismo
absolutamente irritante”
que o país viveu a partir
de Maio, que, como disse,
ajudou a criar “um mundo
imaginário” em Portugal,
“onde ia correr tudo bem”.

COVID-19
| Isabel Vilhena I

“Estamos perante a maior tragédia dos últimos séculos. Todos
os dias está a cair um Airbus em
Portugal”, disse ontem Mário
Freitas, médico consultor em
saúde pública e delegado de saúde, na 3.ª sessão ‘COVID-i’ sobre a ‘Evolução e impacto da
COVID-19 na região Norte’, numa sessão que contou também
com a intervenção de Óscar Felgueiras, assessor do Conselho
Directivo da Administração Regional de Saúde do Norte e professor do Departamento de Matemática da Faculdade de
Ciências da Universidade do
Porto, numa discussão moderada por Luís António Santos, professor do Instituto de Ciências
Sociais da UMinho.
Mário Freitas afirmou que
“desperdiçamos tempo de preparação para a primeira vaga e não
estranhamos o que ia acontecer
em Janeiro. Esta demora na tomada de decisões, como se estivéssemos feito uma pausa e o vírus estivesse parado, mas isto
continua a existir e nós continuamos a discutir”, lembrando
que “as taxas de ocupação hospitalar estão no limite, os profissionais de saúde e não só estão
exaustos”.
O médico consultor em saúde
pública salienta que a “comunicação em saúde passa pelo

DR

UMinho discute a ‘Evolução e impacto da COVID-19 na região Norte’ na 3ª sessão COVID-i

exemplo. Ao longo destes meses, houve exemplos que foram
dados e que a população interiorizou que isto já passou. A situação precisava de outro tipo de
mensagens de que vamos andar
mais um ano ou dois com a pandemia”.
“Salvar o maior número de vidas possível” é o desafio maior
apontado por Mário Freitas,
defendendo que “a vacinação
deveria ter começado, massiva-

lll
“Esta demora na tomada
de decisões, como se
estivéssemos feito uma
pausa e o vírus estivesse
parado, mas o que é facto
e isto continua a existir e
nós continuamos a discutir”,
lembrando que “as taxas de
ocupação hospitalar estão
no limite”.

mente, pelos idosos, particularmente nos lares porque sabemos
que é a população mais vulnerável e com maior mortalidade.
Agora é vacinar, rapidamente
para que morra o menor número
de gente possível”.
Quanto ao encerramento das
escolas, os dois oradores afirmam que a questão “já nem se
coloca. Temos que reduzir mobilidade, contaminação e reduzir
urgentemente o Rt (índice de

transmissão)”.
Num momento em que o número de casos da COVID-19 em
Portugal regista valores históricos, nesta terceira sessão informativa ‘COVID-i’, Óscar Felgueiras traça um cenário
“negro” no país, onde o distrito
de Braga não é excepção, alertando que “nunca tivemos um
índice de transmissibilidade (Rt)
da Covid-19 tão alto (18,9)”.
Óscar Felgueiras dá nota que
“numa curva de aceleração com
uma média de 800 casos por dia
no distrito” e com maior incidência nas faixas etárias dos 20
aos 29 e acima dos 80 anos e são
os idosos que acabam por dar
origem a mais internamentos e
óbitos”.
O assessor do Conselho Directivo da ARS Norte e professor
do de Matemática da Faculdade
de Ciências da Universidade do
Porto traça um cenário “negro”
da terceira vaga em Portugal, assinalando que “estamos perante
a presença crescente da variante
inglesa em Portugal e isso muda
as regras do jogo”.
A sessão foi promovida pela
Comissão de Elaboração e Gestão do Plano de Contingência Interno e integra-se no ciclo de
sessões ‘COVID-i’ que visa promover a informação e o diálogo
sobre matérias relativas à pandemia no seio da comunidade Universidade do Minho.
Publicidade
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Intervenções no Mosteiro de Tibães
vão melhorar a visitação ao espaço

No próximo dia 28
InvestBraga debate
Orçamento de Estado
em webinar

A DIRECÇÃO REGIONAL de Cultura do Norte investiu 80 mil
euros em duas intervenções que vão ser levadas a cabo no
Mosteiro de Tibães e que visam melhorar as condições de
visitação ao património.

DR

A InvestBraga, em parceria com
a PwC, promove no próximo dia
28, às 10 horas, um webinar sobre o Orçamento do Estado
2021. O webinar, de acesso gratuito condicionado à inscrição
através do endereço
http://bit.ly/Webinar-OE21, servirá para a apresentação dos temas fiscais mais relevantes, bem
como para o esclarecimento de
dúvidas sobre o documento de
Estado. A sessão contará com a
participação de Carlos Silva, administrador executivo da InvestBraga, Gil Carvalho, director da
área de Dinamização Económica
e Atração de Investimento da
agência municipal, bem como
dos especialistas da PwC Rosa
Areias, Tax Lead Partner, Francisco Ancede, Tax Senior Manager,
Ana Carvalho Reis, Tax Manager,
Hugo Salgueirinho Maia, Tax Director e Ana Reis, Tax Director.

Mosteiro de Tibães está a ser alvo de duas intervenções com vista a melhorar a visitação

PATRIMÓNIO
| Marta Amaral Caldeira |

O Mosteiro de Tibães está a receber obras de melhoria com
vista à preservação do património bracarense. São cerca de 80
mil euros que estão a ser investidos pela Direcção Regional da
Cultura do Norte (DRCN), com
vista à recuperação dos muros
da cerca e reabilitação da Capela
do escadório e à execução e instalação da sinalética interpretati-

va e informativa.
“A execução deste trabalho
dignificará as condições de visita ao Mosteiro de Tibães e contribuirá para um melhor conhecimento e fruição desta tipologia
monástica”, refere fonte da
DRCN, em nota enviada à imprensa.
As intervenções deverão estar
concluídas dentro de três meses
e estão a ser levadas a cabo no
âmbito da Operação Mosteiros a
Norte, promovida pela DRCN e

cofinanciada pelo Programa
Operacional Norte 2020.
A primeira intervenção visa
a recuperação de elementos estruturais dos muros da cerca do
Mosteiro que apresentem troços em derrocada, de alguns
muros do escadório da Rua das
Fontes que se encontram em situação instável e a reabilitação da cobertura da Capela de
S. Bento.
Já a segunda intervenção prevê
a execução e instalação de ele-

mentos de sinalética informativos, interpretativos e direccionais para os diferentes espaços
do Mosteiro de Tibães, incluindo a área afecta à hospedaria.
Estas acções fazem parte da
Operação Mosteiros a Norte, um
projecto que tem como objectivo
dar continuidade às intervenções
de consolidação do edificado já
anteriormente realizadas nos
mosteiros de Arouca, Grijó,
Rendufe, Tibães, Pombeiro e Vilar de Frades.

Publicidade





 

 
 
 
 




 






 

 

 









Escolas de Formação

BOM JESUS
ÚLTIMAS INSCRIÇÕES
PARA:

• Mercadorias Perigosas - ADR
• Motorista de Táxi
• Formação Inicial Acelerada (CAM)



 
 
 
! " #! $%&'&!( %) *( +,
, -
-
  




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

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

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

S. Vicente
Festa em honra
do mártir S. Vicente
restrita às celebrações
religiosas
É de uma forma mais restritiva e
apenas com as celebrações religiosas que decorrerá este ano a
festa em honra do Mártir S. Vicente. No próximo domingo, a
tradicional procissão, decorrerá
apenas com o andor do santo a
percorrer as ruas da freguesia, a
partir das 15.30 horas.
A paróquia e Irmandade de S. Vicente lembram que as celebrações a realizar, neste âmbito, serão segundo as regras sanitárias
definidas pela Direcção Geral da
Saúde e pela Conferência Episcopal Portuguesa, sendo obrigatório o uso de máscara, a desinfecção das mãos e o distanciamento
físico.
O adro da Igreja ficará completamente vazio, sem convívios, nem
vendas ambulantes.
Algumas celebrações programadas vão ser transmitidas no Facebook da paróquia, designadamente: a Vigília de oração e
bênção simbólica do fogo, hoje,
às 21.15 horas; a Eucaristia da
Solenidade de S. Vicente, amanhã, às 19 horas, a Oração no final da Procissão, no domingo, às
16.45 horas.
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Já pode votar no melhor destino europeu
ABRIRAM ONTEM as votações online para eleger o Melhor Destino Europeu de 2021, sendo Braga a única cidade portuguesa
nomeada. Depois do 2.º lugar obtido no ano passado, a expectativa é de que este ano o título venha para a capital do Minho.
TURISMO
| Marlene Cerqueira |

Estão a decorrer desde ontem as
votações online para eleger o
Melhor Destino Europeu em
2021. Depois de no ano passado
ter ficado em 2.º lugar — apenas
superada por Budapeste que arrecadou o título — Braga volta a
estar entre os 20 finalistas, sendo
a única cidade portuguesa nomeada.
As votações decorrem até 10

de Fevereiro, em www.vote.ebdest.in.
A escolha de Braga por parte
da organização deve-se não só
ao facto de ser um dos destinos
europeus com maior crescimento turístico na Europa, mas também por ter sido “uma cidade
que rapidamente implementou
diversas medidas de saúde pública para proteger a sua população contra a pandemia de Covid-19, tendo inclusivamente sido
mencionada pela OCDE como

exemplo de boas práticas nesta
matéria”, como explica o Município local.
A estes factores juntam-se o
desenvolvimento sustentável do
turismo em Braga e a distinção,
pela Comissão Europeia, como
uma das cidades com melhor
qualidade de vida e mais felizes
da Europa.
Recorde-se que o destino vencedor e os nomeados beneficiam
de um aumento do número de
visitantes e da visibilidade inter-

DR

Em 2020 Braga ficou em 2.º lugar

nacional, o que, no entender da
autarquia, ajudará à retoma do
sector turístico na Cidade no período pós-Covid-19.
Criada em 2009, a European
Best Destinations, uma organização sediada em Bruxelas, promove a cultura e o turismo na
Europa e distingue, desde 2010,
as cidades mais modernas e
atraentes para visitar na União
Europeia. Este é considerado o
maior evento de e-turismo da
Europa.
Publicidade

§testemunho
Firmino Marques

“Braga é rica em história e património.
É uma cidade que acolhe com alma”
O deputado Firmino Marques
vai votar em Braga para Melhor
Destino Europeu de 2021, um
voto que se explica não só por
ser um “Filho da terra”, mas
também, e sobretudo, porque
“Braga merece efectivamente
este título”. Justifica que Braga
tem uma história muito rica,
com mais de dois mil anos, mas
tem também um vasto e rico património que merece ser conhecido e desfrutado.
No que ao património diz respeito, realça a classificação do
Bom Jesus como Património da
UNESCO, mas também “muitos
outros pontos de interesse” espalhados “pela cidade e pela região”.
Firmino Marques é presidente da Associação de Festas de São João e lembra também as fortes tradições enraizadas na cultura dos bracarenses,
muito apreciadas pelos visitantes que, nos últimos anos, eram cada vez
em maior número.
“Com excepção de 2020, pelas razões que já conhecemos, Braga vinha a
registar aumentos constantes e significativos de turistas. Nesse âmbito
tem de ser reconhecido o trabalho desenvolvido pelas instituições da cidade, sob a alçada da Câmara Municipal e do seu presidente, Ricardo Rio,
que apontou como objectivo projectar Braga no mapa internacional e
tem-no conseguido fazer, não só a nível económico, mas também turístico”, referiu ao ‘Correio do Minho’.
A forma como Braga tem sabido lidar com a pandemia é também elogiada pelo deputado à Assembleia da República, considerando que é “mais
um trunfo” para que desta vez escape o título de Melhor Destino Europeu.
Da mesma forma, considera que se Braga vencer esta eleição, será um excelente contributo para a tão desejada retoma no sector do Turismo “logo
que seja possível regressar à antiga normalidade”.
“Votem em Braga, cidade que conjuga tão bem a Bracara Augusta com a
Braga do século XXI, uma Braga que continua de portas abertas e que
sempre se caracterizou pelo acolhimento com alma”, remata.

LOJA
COMER
RCIAL
COMERCIAL

C
Classe
se
Clas
Energética
gética

NO CENTRO DE BRAGA
BR GA

410€
/mês

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

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

Licença: 11725

8
Braga
2 de
31
deSetembro
Dezembro
Agosto 2018
2020
correiodominho.pt
1
2016

14 de Janeiro 2021
21
2020 correiodominho.pt
Diversos
Braga13
237
??????????

Crespos e Pousada

DR

Maria de Fátima Quinteiro queixou-se de ter poucos clientes durante o confinamento

DR

Filipe Fernandes sente-se seguro a fazer compras no Mercado Municipal

“Há dias em que não se faz um tostão...”
COMERCIANTES do Mercado Municipal queixam-se da falta de clientes devido ao confinamento provocado pela pandemia
da Covid-19. Os poucos clientes que ontem passaram pelo mercado disseram ser seguro fazer compras naquele local.
MERCADO MUNICIPAL
| Miguel Viana |

“Há dias em que não se faz nem
um tostão... Na segunda-feira, às
11 horas, ainda só tinha feito três
euros e tal. Hoje [ontem] vai pelo mesmo caminho”. O desabafo
é de Conceição Rodrigues, vendedora de frutas e legumes há
vários anos no Mercado Municipal
O mau tempo que ontem se fez
sentir de manhã afastou muitos
clientes (às 10.30 horas, contavam-se menos de 10 clientes no
interior do Mercado Municipal)
e o confinamento, devido à pandemia, também contribui para o
afastamento de compradores. “O
confinamento não ajuda nada.
Até aqui vendia-se mais um bocadinho. Agora com as novas regras as pessoas deixaram de vir.
Está tudo confinado. À quinta-feira e ao sábado vende-se mais
um bocadinho, mas nos outros
dias não se vende nada”, acrescentou a florista Maria do Céu
Ramoa.
Na zona central do Mercado,
Maria de Fátima Quinteiro
aguardava pelos clientes na sua
banca de frutas. “Há menos
clientes por causa do confinamento. As pessoas também não
têm tanto poder de compra, por
causa do lay-off. Não está bom
para ninguém”, considerou Ma-

INÊS VENTURA

Mercado Municipal tem registado pouca afluência de clientes durante o confinamento

ria de Fátima Quinteiro.
Mesmo ao lado, a vendedora
de frutas e verduras Albertina
Rodrigues explicou que o confinamento é sinónimo de menos
clientes e negócios porque “as
pessoas evitam sair de casa e,
por isso, também não vêm cá. A
quebra de negócios andará pelos
70 por cento. Isto está assustador”, admitiu Albertina Rodrigues.
A vendedora de legumes Maria
da Conceição Lima também notou a pouca afluência de clientes. “As pessoas, agora, não vêm

ao mercado. Não temos vendido
nada. Hoje [ontem] ainda não
vendi nada. É por causa do confinamento”, frisou Maria da
Conceição Lima.
Entre os poucos clientes estava
Maria Vieira que admitiu frequentar poucas vezes o mercado
mas “nesta altura, como moro
aqui perto, passo por aqui quando dou a minha voltinha e compro o que preciso”.
Um casal, que não quis ser
identificado confessou que começou a ir fazer compras ao
mercado “por causa do confina-

INÊS VENTURA

Controle de temperatura corporal pode ser feito à entrada do mercado

mento e pela qualidade dos produtos. É seguro fazer compras
aqui, porque está muito menos
gente do que nos hipermercados”. Opinião idêntica tem Filipe Fernandes que comprou alguns legumes e fruta no Mercado Municipal. “Já é costume
vir aqui fazer compras. Costuma
estar pouca gente e é bom fazer
compras aqui”, referiu Filipe
Fernandes.
Os clientes e comerciantes foram unânimes em reconhecer
que estão garantidas as condições de segurança no Merca-

do Municipal de Braga. Todos
usam a máscara (a maior parte
das pessoas envergava máscaras
cirúrgicas). Barreiras e cartazes
colocados nas entradas e saídas
indicavam o caminho a seguir
para quem entra ou sai do mercado. Os dispensadores de álcool-gel estão visíveis à entrada
e foi colocado um medidor de
temperatura fixo junto à entrada,
do topo norte. No interior do
mercado foram definidos circuítos de circulação respeitados
pela maior parte dos clientes e
comerciantes.
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Póvoa de Lanhoso

Minho

Município reduz dívida
municipal em sete milhões
DÍVIDA municipal e dívida por habitante revela que o Município da Póvoa
de Lanhoso tem sabido gerir receitas e investimentos com rigor financeiro.
PÓVOA DE LANHOSO
| Redacção |

DR

Avelino Silva é o presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso

Nos últimos dez anos, entre
2009 e 2019, a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso diminuiu a sua dívida em cerca de sete milhões de euros.
De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), no
que toca à dívida das câmaras
municipais por habitante, por localização geográfica, o concelho
povoense apresenta uma dívida
de 266 euros por habitante, o
que coloca este território em

quarto lugar no conjunto dos oito concelhos pertencentes à CIM
do Ave (Póvoa de Lanhoso, Fafe, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Cabeceiras de Basto,
Vizela, Mondim de Basto e Vieira do Minho).
Em paralelo, de acordo com
dados do próprio município,
também tem vindo a diminuir o
endividamento global, cifrandose em 6. 473.747 euros no final
de 2019.
Entre 2009 e 2019, a dívida
municipal diminuiu cerca de 7
milhões de euros (7.001.512)

concretiza o município em comunicado.
“Em conjunto, estes dados demonstram o rigor financeiro
com que o Município da Póvoa
de Lanhoso aplica as suas receitas e faz os seus investimentos,
tomando as melhores opções em
termos de gestão da dívida e isso
é uma garantia para os nossos
Munícipes de que estamos a utilizar correctamente as verbas
municipais”, sublinha o presidente da Câmara Municipal da
Póvoa de Lanhoso, Avelino
Silva.
Publicidade





 

0(/+25($6&21',d®(6

'26(8&5e',72+$%,7$d2

6(0&86726
&217$&7(1263$5$0$,6,1)250$d®(6

7(0809$/25'(',9,'$683(5,25$¼"
(
80635($''(28683(5,25"


)$/(&21126&2
32'(0260(/+25$5$6&21',d®(6'26(8&5e',72+$%,7$d2
6(0&867263$5$6,
(;(03/23$5$80&5e',72'(¼&2035$=2(0)$/7$'($126

&5e',72$78$/
9$/25$78$/(0',9,'$¼_35(67$d2$78$/¼
$3Ï675$16)(5Ç1&,$'(&5e',726(0&86726
20(6029$/25'(',9,'$¼_129$35(67$d2¼

3283$1d$'(¼0Ç6 ¼$12
&217$&7(1263$5$126$35(6(17$5$68$6,78$d2

7$0%e075$7$026'(12926),1$1&,$0(1726

,17(50(',È5,2'(&5e',72
YLQFXODGR

5HJLVWRQREDQFRGH3RUWXJDOQ

_

LPREUDJDSWFUHGLWRKDELWDFDR

10
Minho
correiodominho.pt
1 de Setembro 2016

21 de Janeiro 2021 correiodominho.pt
?????????? 13

Urgência informa por sms
familiares de doentes
PELO MENOS 5 SMS são enviados ao familiar de referência do doente
depois deste dar entrada no Serviço de Urgência do Hospital de Guimarães.
GUIMARÃES
DR

| Redacção/Lusa |

Animação circense é um dos cursos

Vila Nova de Famalicão

ACE tem a
funcionar três
cursos profissionais
artísticos
Interpretação, animação circense e dança contemporânea
são os três cursos profissionais
artísticos que a Escola de Artes de Famalicão (ACE) ministra em mais um ano lectivo.
Estes cursos profissionais
têm a duração de três anos, em
regime diurno e a tempo inteiro para alunos que tenham
terminado o 9.º ano, mas ainda
não tenham terminado o 12.º
ano de escolaridade.
Os cursos da ACE têm equivalência ao 12.º ano, o que
permite o prosseguimento de
estudos no ensino superior e
qualificação profissional de
nível IV, que permite a inserção imediata no mercado de
trabalho, refere a escola em
comunicado.
Todos os alunos têm direito a
apoio de subsídio de alimentação, transporte e caso necessário, alojamento de acordo com
a legislação em vigor.
Os cursos são leccionados
por profissionais no activo.

O Serviço de Urgência do Hospital Senhora da Oliveira, em
Guimarães, passou a enviar
mensagens para o telemóvel de
referência de contacto dos doentes graças a um projecto informático que visa humanizar os
serviços e evitar aglomerados
desnecessários.
Em comunicado, o hospital refere que, após a admissão do
doente no Serviço de Urgência,
são enviadas pelo menos cinco
mensagens (SMS) com indicações acerca dos procedimentos
em curso.
A primeira mensagem de texto
enviada para o telemóvel do
acompanhante do doente informa automaticamente que o utente se encontra em observação
clínica.
De seguida, todas as vezes que
o doente realize exames, como
RX ou TAC, é enviado uma nova SMS para o número do familiar de referência, para que este
seja actualizado dos procedimentos realizados.
Se for o caso, quatro horas
após a realização dos exames é
enviada uma nova mensagem a
informar que o doente continua
em reavaliação clínica.
Por último, caso o doente tenha
alta ou seja transferido para o internamento ou outro hospital,
será enviada essa informação.
Em todos os casos, sendo ne-

DR

Raul Cunha

Fafe

Autarquia investiu
um milhão
em apoios sociais

DR

Mensagens enviadas por sms enquadram-se na humanização do Serviço de Urgência

cessária informação adicional,
um profissional de saúde poderá
entrar em contacto directo com a
família.
“Este sistema é importantíssimo para que os familiares tenham a noção de como decorre o
processo do seu familiar e evita
que se desloquem sem necessidade ao hospital, evitando aglomerados desnecessários”, subli-

nha o hospital.
Na unidade de internamento
covid-19, além da informação
diária do médico, está disponível um ‘tablet’ para realizar videochamadas com os doentes
que apresentem condições para
tal, depois de um agendamento
entre os familiares e o enfermeiro responsável, revela o hospital
em comunicado.

Publicidade

§agenda
Vila Nova de Famalicão

Catequistas convocados para encontro
lPichelaria lCaixilharia
lDesentupimentos lEstores

Realiza-se, a 30 de Janeiro, mais um encontro arciprestal de catequistas,
este ano em formato online devido às limitações impostas pela Covid-19.
O encontro, que já vai na 14.ª edição, é organizado pela Equipa Arciprestal
de Catequese de Vila Nova de Famalicão, com a especial colaboração da
Zona Pastoral da Cidade.
Trata-se de um momento de formação e partilha, subordinado ao tema
“Catequista no Caminho da Caridade”, que pretende envolver os catequistas de todas as paróquias do arciprestado.

A Câmara Municipal de Fafe
atribuiu, em 2020, mais de
quatro mil apoios que correspondem a um valor global de
cerca de um milhão de euros.
A existência dos vários programas sociais permitiu à autarquia fafense, no contexto da
pandemia, reagir com rapidez
às necessidades das famílias
que ficaram com mais dificuldades.
"A autarquia tem um vasto
conjunto de programas de
apoio social, que permite, de
forma permanente e integrada,
responder às necessidades da
população do concelho que vive numa situação financeira
mais difícil. Contudo, é importante que as pessoas não
sintam vergonha em pedir ajuda, uma vez que essa é a forma
mais direcsta que temos na
identificação das necessidades
e dar as respostas em tempo
útil" apela o presidente da Câmara, Raul Cunha.
O edil considera ainda que
“2020 foi um ano desafiante e
de enormes dificuldades para
as famílias em situação mais
frágil" e revela que "o Serviço
de Acção Social da Câmara de
Fafe esteve atento e, em articulação com as juntas de freguesia e com as instituições do
concelho, conseguiu responder positivamente, indo de encontro às dificuldades apresentadas pelas famílias.”
Fundo de Emergência Social, apoio à renda, Programa
abem (medicação), Programa
Municipal para Melhoria de
Habitação e “Ser solidário”
são alguns dos apoios sociais.
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§breves

Falta de recursos gera caos em lar
INFECÇÃO de utentes e funcionários pelo novo coronavírus deixou o Lar Maria Luísa, em Vila Nova de
Cerveira, numa situação caótica e sem meios humanos para acudir. Município apela ao voluntariado.
VILA NOVA DE CERVEIRA
| Redacção/Lusa |

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira,
Fernando Nogueira, classificou
como “caótica” a situação no lar
Maria Luísa pela falta de profissionais para acudir ao surto de
covid-19 na instituição, onde
ontem morreu mais um idoso.
“A situação não é grave, é caótica pela falta de recursos humanos. A exaustão acaba por desgastar toda a gente. O provedor
da Santa Casa não dormiu a noite toda para dar apoio necessário
aos funcionários que se encontram no interior do lar”, afirmou
à agência Lusa o autarca de Vila
Nova de Cerveira.
Fernando Nogueira confirmou
que subiu para cinco o número
de mortes associadas à covid-19,

sendo que no lar permanecem
agora 62 idosos infectados.
“Temos tido imensa dificuldade em contactar com o interior
do lar porque toda a estrutura
colapsou, desde o médico, que
está internado em estado bastante grave, a enfermeiros, elementos da direcção que asseguravam
a gestão do lar e funcionários”,
reforçou o autarca.
Segundo Fernando Nogueira,
“durante a noite, cerca de dois a
três funcionários cuidaram dos
63 idosos infetados”, sendo que
há utentes em estado grave, “a
necessitar de ventilação e tratamento contínuo”.
“Ontem chegou uma brigada
de intervenção rápida (BIR)
composta por dois enfermeiros e
três auxiliares e estamos a contar
com a chegada de um médico
para fazer a avaliação dos uten-

tes”, referiu.
Na terça-feira, a Câmara Municipal e a Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira
lançaram um “apelo local e
transfronteiriço” ao voluntariado.
“Tivemos uma pessoa da Galiza que se disponibilizou para
ajudar. No sábado chegará um
grupo de estudantes de enfermagem do Instituto Piaget de Vila
Nova de Gaia para apoiar a combater surto no Lar Maria Luísa,
em Vila Nova de Cerveira. Estamos a encontrar alojamento para
acolher essas pessoas”, adiantou.
Dos 70 utentes do lar Maria
Luísa, cinco morreram e três estão hospitalizados.
Os restantes 62 permanecem
na Estrutura Residencial para
Idosos (ERPI), sendo que 32 de

um total de 52 funcionários da
instituição - entre administrativos, profissionais de saúde e auxiliares - também se encontram
infectados.
A instituição tem actualmente
10 funcionários com baixa médica e apenas 10 no ativo para
garantir o funcionamento da instituição.
O mesmo apelo foi lançado aos
funcionários municipais e ontem
havia dois voluntários, a que se
juntam mais quatro da sociedade
civil revelou o município em comunicado.
O autarca referiu ainda que “a
Fundação da Bienal de Arte de
Cerveira também foi encerrada,
porque dos 11 funcionários e colaboradores pontuais, quatro estão infetados com o vírus SARSCoV-2” e “os restantes estão à
espera do resultado dos testes”.

Ponte da Barca
Rastreio na
comunidade escolar
revela 11 positivos

Onze casos positivos e um inconclusivo foi o resultado do rastreio
à Covid-19 realizado a alunos e
professores de todos os pólos do
Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca.
O Município de Ponte da Barca
efectuou 523 testes só no dia 19
e na manhã de ontem e o rastreio continua hoje.
O município de Ponte da Barca,
em articulação com o Agrupamento de Escolas local, decidiu
avançar com o rastreio com o objectivo de sossegar a comunidade educativa e a comunidade em
geral e de contribuir para a mitigação da doença no concelho.
Estes testes rápidos de detecção
de antigénio para o Sars-Cov-2
estão a ser realizados nas escolas
por profissionais indicados pelas
autoridades de saúde pública e
os seus resultados ficam disponíveis em poucos minutos.

Publicidade
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Eleições

Ana Gomes e Marisa Matias
fizeram campanha em Braga
A CAMPANHA presidencial fez-se ontem, em Braga, ‘no feminino’, com as
duas candidatas, Ana Gomes e Marisa Matias, a visitar a ‘capital do Minho’.

§eleições
‘AconCHEGA’

Jenny Santos defende
aproximação à comunidade
Jenny Santos é a vice-presidente da Distrital de Braga,
responsável pelo projecto
‘AconCHEGA’. “Propormos dar
o nosso contributo, mediante o apoio social à família,
crianças e jovens e idosos
através da prestação de serviços que visam dar respostas às necessidades reais de
bens e serviços da populaDR
ção, aproveitando os recurJenny Santos
sos disponíveis e provendo à
criação dos que se encontrem em falta em cada um dos concelhos que integram o distrito de Braga”, indica. Para Jenny Santos, o combate à violência doméstica, ao desemprego e à pobreza, ao problema do isolamento dos mais idosos, além
da aposta na educação e da motivação e empoderamento individual, são
prioridades em termos de intervenção.

No acto eleitoral do próximo domingo
TIAGO PETINGA/LUSA

A candidata Ana Gomes foi a primeira a chegar ontem a Braga e fez questão de visitar a Escola de Medicina da Universidade do Minho

POLÍTICA
| Marta Amaral Caldeira |

A campanha presidencial escreveu-se, ontem, em Braga, com
‘batom’, já que a quatro dias das
eleições, as duas mulheres candidatas a Presidente da República passaram pela ‘capital do Minho’. Foi também a Norte que os
restantes candidatos se voltaram
no dia de ontem, com várias acções de campanha a decorrer no
Porto.
Em Braga, Ana Gomes visitou
a cozinha solidária ‘Virar a Página’, que funciona num espaço
cedido pela Paróquia de Gualtar,
e que serve diariamente cerca de
400 refeições no concelho, número que tem aumentado durante a pandemia e que reúne quase
duas centenas de voluntários,
entre a confecção de alimentos,
embalagem e distribuição.
“Achei extraordinário um projeto em que os cidadãos voluntariamente se organizaram para
fornecer comida e apoios aos
mais vulneráveis, com capacidade de mobilizar alguns dos beneficiários para serem também distribuidores da ajuda”, destacou a
candidata presidencial.
Foi no final da visita à Escola
de Medicina da Universidade do
Minho (UMinho), que Ana Gomes assegurou que cumprirá to-

+ hoje
O candidato João
Ferreira vai estar hoje
em Braga para participar
na iniciativa ‘Um
Horizonte de Esperança
no futuro de Portugal’,
que vai ter lugar no
Auditório da União de
Freguesias de Merelim
São Paio, Panóias e
Parada de Tibães, às 18
horas, e que vai contará
com Heloísa Apolónia,
mandatária nacional.
das as determinações das autoridades sanitárias quanto à campanha e respeitará qualquer mudança de orientação a este
respeito por parte dos decisores
políticos.
A militante do PS recorreu às
palavras do presidente da Escola
de Medicina da UMinho, Nuno
Sousa, que a conduziu na visita,
para apontar que “uma das soluções pode ser fechar rigorosamente durante um certo tempo
para achatar a curva” e se poder
aliviar a pressão sentida nos hospitais.

A candidata concordou com
Nuno Sousa, que, agradecendo a
visita, recordou que “o Minho
também é Portugal” e recomendou até que os especialistas da
Escola de Medicina da UMinho
também sejam ouvidos em reuniões como as do Infarmed. “Há
toda a vantagem que as decisões
não sejam só tomadas no Porto e
em Lisboa”, afirmou Ana Gomes.
Já a candidata Marisa Matias
acabou por ver cancelado o encontro com trabalhadores da empresa Bosch em Braga porque
um dos elementos da comissão
de trabalhadores/as “testou positivo à Covid”, mas manteve o
comício virtual, que teve lugar
na noite de ontem, a partir do
Theatro Circo de Braga e em cujo palco, começou por mostrar a
sua solidariedade para com as
famílias que atingidas pela pandemia e teceu duras críticas “ao
regime de privilégios” que, a seu
ver, tem dirigido Portugal, “que
se alimenta das desigualdades,
com o empobrecimento da população, da promiscuidade, que
leva a que a passagem em cargos
políticos seja apenas a porta de
entrada para a administração de
grandes empresas para alcançar
estatuto e altos rendimentos e da
conivência com a fraude e com o
crime como o caso BES”.

JP de Braga pede presença forças de
segurança nas grandes secções de voto
A Juventude Popular de Braga vem a público manifestar a sua preocupação em torno do acto eleitoral a realizar-se no próximo domingo. A presidente da JP, Renata Faria, alerta que “o acto eleitoral para as eleições presidenciais de 2021 exige, por parte das entidades competentes, uma
elevada preparação e reajustamento logístico das medidas a implementar, quer nos espaços preparados para a realização do acto eleitoral, quer
na garantia de que são asseguradas todas as medidas de segurança e distanciamento social”, apelando à mobilização das forças de segurança.

Marcelo teve “mandato positivo”

Marcelo Rebelo de Sousa apoiado pela
JSD de Braga e por grupo de socialistas
A Distrital de Braga da JSD vem a público apoiar a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa à Presidência da República. O líder, Cristiano Pinheiro,
destaca ”o mandato positivo exercido por Marcelo Rebelo de Sousa”.
Também um grupo de 22 socialistas anunciou ontem o seu apoio à recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa às presidenciais, incluindo autarcas,
três ex-ministros, Correia de Campos, Vieira da Silva e Pedro Marques, e o
líder regional açoriano Vasco Cordeiro, que destacam o seu “respeito e valorização do quadro constitucional, pela estabilidade política e do diálogo político e social e pela defesa dos interesses nacionais”.

Viana do Castelo

Autarca vianense apela à suspensão
da campanha das eleições presidenciais
O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José Maria Costa,
apela à suspensão das campanhas dos candidatos presidenciais, face à
evolução no número de óbitos registada e que, só ontem, ultrapassou as
duas centenas, além dos milhares de portugueses internados nos hospitais de todo o país. “O país está a sofrer profundamente, temos milhares e
milhares de pessoas que estão a dar o seu melhor no Serviço Nacional de
Saúde, outros que estão a sofrer profundamente e que não conseguem
fazer o seu luto adequadamente e não se entende que se continue a fazer
campanha eleitoral como se nada estivesse a passar-se”, apelou o edil.
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“Estamos preparados para este jogo”
VITÓRIA DE GUIMARÃES acerta calendário frente ao Nacional, depois do jogo para a 12.ª jornada ter sido adiado devido ao
surto de covid-19 que atingiu os vimaranenses. Na antevisão à partida, João Henriques garante que a equipa está preparada.
12.ª JORNADA
| Bárbara Pereira |

O Vitória começa hoje a acertar
calendário depois de, por três
vezes consecutivas, duas frente
ao Farense, ser obrigado a adiar
os jogos, primeiro devido a um
surto de covid-19 que atingiu a
equipa vimaranense, frente ao
Nacional da Madeira e, em seguida, frente aos algarvios, devido às más condições do relvado
do D. Afonso Henriques.
É frente ao Nacional da Madeira que os vimaranenses voltam à
competição, em jogo referente à
12.ª jornada do campeonato.
Na antevisão à partida, João
Henriques afirmou que preferia
que a equipa tivesse um calendário cheio, do que estar sem competir há duas jornadas. “Não é

bom para o ritmo competitivo,
porque queríamos continuar a
jogar, mas o ponto positivo é que
as equipas têm o calendário
apertado nesta altura. Preferia
estar a jogar sempre porque a
equipa pode render mais e nesse
sentido esta paragem prejudicou-nos, já estávamos com um
ritmo alto para competir. Mas
estamos preparados para este jogo”, referiu o técnico.
Sobre o relvado, que impediu o
Vitória de ir a jogo por duas vezes consecutivas frente ao Farense, devido ao gelo, o técnico
garantiu que este está em condições. “Acabei de ver o relvado,
está em condições e já não tem
gelo. As pessoas foram de uma
extraordinária competência para
resolver o problema. Não sabemos se a chuva veio melhorar ou

piorar a situação, mas o relvado
vai estar em condições para jogar, destacou ainda João Henriques.
Sobre os recentes casos de covid-19, seja no clube de Guimarães, seja em outros clubes da
primeira Liga, João Henriques
conclui dizendo que não é viável
parar a competição, uma vez que
isso pode colocar em causa o futuro do futebol em Portugal.
“Temos de continuar, para o bem
do futebol português. Somos das
profissões mais controladas e seria muito penalizador parar a actividade, isso podia colocar em
causa o futuro do futebol em
Portugal”, asseverou.
O duelo entre Vitória de Guimarães e Nacional está agenbdado para às 20.15 horas, no Estádio D. Afonso Henriques.

VITÓRIA SC

João Henriques preferia ter o calendário “apertado nesta altura” do ano
Publicidade

§notas
Mercado

Diogo Figueiras troca SC Braga por FC Famalicão
Diogo Figueiras vai continuar a carreira no Famalicão. Depois de ter rescindido contrato com o
Sporting Clube de Braga, onde esteve desde 2018, o lateral-direito vai assinar contrato com os
famalicenses por uma época e meia com mais uma de opção. O jogador não fazia parte das contas
de Carlos Carvalhal, estando inclusivamente a treinar à parte do resto do plantel arsenalista. Em
Vila Nova de Famalicão, Figueiras vai encontrar a concorrência de Dani Morer, Patrick William,
central adaptado, e Edwin Herrera, que pode fazer as duas laterais, por uma vaga no onze.

Moreirense FC é o provável destino

Diogo Viana prepara-se para o regresso
Depois da passagem pelo SC Braga na época passada e da rescisão já consoamada por mútuo
acordo, o lateral-direito de 30 anos, Diogo Viana prepara-se para voltar à competição.
O experiente defesa encontra-se sem clube, aguardando por um projecto de I Liga que lhe garanta plenas condições de sucesso. O Moreirense é, neste momento, o clube melhor colocado para receber o jogador no seu plantel.

Taça da Liga em futebol feminino.

SC Braga vence Marítimo e está nas meias-finais
O Sporting Clube de Braga garantiu a qualificação para as ‘meias’ da Taça da Liga, ao vencer o
Marítimo por 3-1, num desafio que ficou apenas resolvido no prolongamento.
O jogo foi praticamente de sentido único, com a equipa orientada por Miguel Santos a domi-nar,
todavia sem conseguir chegar ao golo durante o primeiro tempo.
Na segunda etapa, as bracarenses inauguraram o activo, à passagem do minuto 61, por intermédio
de Dolores Silva, contudo, ao cair do pano, as insulares chegaram ao empate, levando o jogo para
o prolongamento. Nesse período, a equipa da capital minhota voltou a exibir maiores argumentos
e, no segundo tempo deste período extra, fez dois golos, sentenciando a eliminar a seu favor.
O Sporting será o próximo adversário das arsenalistas na meia-final da Taça da Liga.

PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO NACIONAL
AVISO N.º NORTE-D7-2021-06 – CIM CÁVADO
DESTINATÁRIOS
l Micro e Pequenas Empresas de qualquer natureza
e sob qualquer forma jurídica;
l Dirigido à Indústria – CAE 05 a 33
l Desenvolvam atividade num dos seis municípios do Cávado
(Esposende, Barcelos, Braga, Vila Verde, Amares e Terras de Bouro)
DESPESAS ELEGÍVEIS
Este Aviso pretende apoiar a aquisição de máquinas, equipamentos,
serviços tecnológicos/digitais e sistemas de qualidade, sistemas
de certificação que alterem os processos produtivos das empresas,
apoiando-as na transição digital, na transição energética, na introdução
de processos de produção ambientalmente mais amigáveis e que sejam,
simultaneamente, um estímulo à produção nacional.
MONTANTES CANDIDATURAS
DE 20 000€ A 235 000€
APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS
Aviso aberto até ao dia 26 de fevereiro de 2021 (às 17h59m59s)
CONTACTO PARA ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS
papn@cimcavado.pt
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Taça da Liga

GUERREIROS DO MINHO MOSTRAM
ESTOFO DE CAMPEÕES DE INVERNO
O SC BRAGA VENCEU O BENFICA nas meias-finais, e apurou-se para a final da 14.ª Taça da Liga onde vai ter oportunidade de defender
o troféu conquistado a época passada. Golos de Abel Ruiz e Tormena carimbaram a passagem dos Guerreiros para o duelo com o Sporting.
MEIAS-FINAIS
| Miguel Machado |

Em busca da prenda desejada
em ano de Centenário, o SC Braga realizou uma boa exibição no
Municipal de Leiria e ultrapassou o Benfica rumo a mais uma
final na Taça da Liga. Triunfo
por 2-1, com golos de Abel Ruiz
e Tormena, garantiu o apuramento dos Guerreiros para a batalha final, onde vão defrontar o
Sporting, já no sábado.
Com vontade de surpreender o
Benfica, o SC Braga entrou a todo o gás no jogo a criar perigo
junto à baliza de Helton Leite.
Após o aperto inicial dos guerreiros os encarnados equilibraram a partida e fizeram também
um assalto com jogadas de perigo junto à baliza de Matheus. O
jogo estava aberto e aos 28 mi-

lll
SC Braga qualificou-se pela
quarta vez para a final da
Taça da Liga juntando-se ao
Sporting que eliminou o
Porto na outra meia-final.
nutos, a equipa bracarense abriu
mesmo o marcador. O extremo
Ricardo Horta cruzou para as
costas dos centrais do Benfica,
onde surgiu Abel Ruiz com um

ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA

SC BRAGA

SL BENFICA

2

1

Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria)
Assistentes: Bruno Rodrigues e Sérgio Jesus
VAR: Rui Costa; AVAR: Nuno Manso

Matheus
Esgaio
Tormena
David Carmo
Sequeira
Al Musrati
André Castro
Fransérgio
Ricardo Horta
Abel Ruiz
Galeno
Carlos Carvalhal

Intervalo
1-1

Helton Leite
João Ferreira
Todibo
Jardel
Cervi
Weigl
Taarabt
Pizzi
Rafa
Seferović
Darwin Núñez
Jorge Jesus

Substituições Todibo por Pedrinho (70 m), Seferovic por
Everton Cebolinha (70 m), Rafa por Ferri (70 m), Taarabt
por Chiquinho (76 m), André Castro por João Novais (78
m), Abel Ruiz por Paulinho (78 m) e Ricardo Horta por Piazon (83 m) Pizzi por Gonçalo Ramos (90+2 m) e Galeno
por Iuri Medeiros (90+2 m).
Disciplina cartões amarelos para Castro (20 m), Sequeira
(34 m), Todibo (38 m), Weigl (52 m), Ricardo Esgaio (66
m), Jardel (83 m) e Fransérgio (90+4m).
Cartão amarelo para o treinador do SC Braga, Carlos Carvalhal (54 m).
Golos Abel Ruiz (28 m), Pizzi (45 m, gp) e Vitor Tormena (59 m).

desvio subtil de cabeça. Lance
foi revisto pelo VAR que confirmou o 1-0 para o SC Braga.
Golo arsenalista teve o condão
de aquecer ainda mais o duelo,
face à reacção do Benfica. Mas o
SC Braga teve o mérito de nunca
se encolher perante as investidas
das águias e aos 39 minutos tiveram mesmo uma boa oportuni-

DR

Depois do 3-2 na Luz para o campeonato, os Guerreiros do Minho voltaram a derrotar o Benfica, esta época, rumo à final da Taça da Liga

dade para ampliar a vantagem,
num ‘mergulho’ de Fransérgio
que saiu ao lado da baliza de
Helton Leite.
Antes do intervalo o Benfica
pressionou forte e conseguiu

chegar à igualdade. Aos 42 minutos, Darwin atirou ao poste da
baliza minhota. Logo a seguir
foi Matheus a evitar o golo com
uma grande defesa, após cabeceamento de Seferovic. Mas aos

45 minutos, Pizzi fez o 1-1, na
conversão de um penálti assinalado pelo árbitro Fábio Veríssimo, que viu uma carga faltosa na
área de David Carmo sobre o
avançado uruguaio Darwin.

Publicidade

A nossa missão é a obtenção da total satisfação dos nossos clientes.
Para isso apostamos num nível de qualidade inquestionável dos nossos artigos
e serviços, através da competência técnica dos nossos colaboradores e tecnologia.

Parque Ind. de Celeirós
Rua Terminal de Mercadorias,
Lote 2 - 4705-827 Aveleda – Braga
Tel: 253 286 360 • Fax: 253 286 359
E-mail: geral@tacominho.com
www.tacominho.com

SERVIÇOS

lTacógrafos

lTáximetro

lLimitadores de velocidade

lAr condicionado

lEquipamentos
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lll
Na final de sábado, frente ao
Sporting, o SC Braga vai
tentar conquistar o terceiro
troféu nesta competição,
depois dos triunfos em
2012/13 e 2019/20, em
finais com o FC Porto.
Em 2016/17, perdeu a final
com o Moreirense.
PAULO CUNHA/LUSA

SCB

Autores dos golos decisivos rumo à final

Abel Ruiz e Tormena a voar
entre os centrais das águias
Com o goleador-mor Paulinho
no banco de suplentes, o avançado espanhol Abel Ruiz voltou a
justificar a confiança dada pelo
treinador do SC Braga. Veloz no
jogo vertical e muito móvel ajudou a desorganizar a defesa (de
recurso) apresentada pelo Benfica, que tinha os quatro habituais
titulares doentes com covid-19.
Abel Ruiz abriu o caminho à vitória e apontou o seu 5.º golo esta temporada, no seu melhor registo desde que está em Braga.
Em termos individuais nos
Guerreiros destaque ainda natu-

ralmente para o central Tormena, que fez uma boa dupla defensiva com o jovem Carmo, e
ainda foi à frente desviar para o
golo que deu a vitória.
Num colectivo forte, os médios
Al Musrati e Castro foram incansáveis no miolo, permitindo
a Fransérgio subir no terreno e
fazer o que melhor sabe, a aparecer como ‘segundo ponta’. Quato a Galeno e R. Horta foram
iguais a si próprios.
Do banco, Paulinho ainda saltou nos minutos finais para ganhar ritimo para a...final!

Defesa foi o calcanhar de Aquiles no Benfica

Reflexo do covid-19 notou-se
SCB

que será disputada, sábado, novamente no Estádio Municipal de Leiria

Na segunda parte foi o Benfica
a entrar mais pressioante, mas
também não demorou muito a
resposta do SC Braga. E que resposta! O médio Fransérgio, mais
forte que os centrais encarnados,

cabeceou à barra de Helton Leite. Os Guerreiros estavam com a
corda toda e dois minutos depois
fizeram o 2-1, por Tormena. Empolgados, os bracarenses ainda
voltaram a fazer novo golo, aos

70 minutos, mas foi anulado por
fora-de-jogo de Fransérgio.
Nos últimos 20 minutos, tudo
podia ter acontecido, mas o SC
Braga mostrou estofo e conseguiu segurar o triunfo desejado.

Com muitos jogadores de baixa
de última hora, devido a casos
de infecção por covid-19, o treinador do Benfica teve que recorrer a soluções de recurso para
montar o onze em Leiria, principalmente ao nível do quarteto
defensivo.
Sem os centrais Otamendi e
Vertonghen, nem os laterais Gil-

berto e Grimaldo, mais Nuno
Tavares, o Benfica apresentouse com um setor defensivo ‘remendado’, começando com João
Ferreira à direita, o capitão Jardel e Todibo no centro e Cervi
na esquerda.
A verdade é que foi por aqui
que a equipa do SC Braga ‘furou’ as redes dos encarnados.
Publicidade
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“Viemos a Leiria para levar a Taça
e vamos fazer tudo para vencer”

CARLOS CARVALHAL dedicou a vitória aos adeptos arsenalistas e ao clube, que festejou 100 anos na terça-feira. Técnico revelou
que a comitiva levou malas para Leiria até sábado e que vão fazer tudo para vencer a Taça. Há uma garrafa de Barca Velha à espera.
§Benfica

SC BRAGA
| Joana Russo Belo |

Foi um Carlos Carvalhal à sua
imagem e visivelmente bem disposto no final do triunfo com o
Benfica que abriu caminho à final da Taça da Liga. O técnico
arsenalista não escondeu a felicidade pelo momento, dedicou a
vitória aos adeptos, ao clube,
garantiu que tudo vão fazer para
levar o troféu para Braga e ainda
revelou que tem uma garrafa de
Barca Velha à espera para ser
aberta no sábado, dia da final.
“Foi um jogo muito difícil,
contra uma equipa muito boa,
das melhores no contexto nacional, mas fizemos um grande jogo. Dedicar esta vitória aos
adeptos que gostariam de estar
aqui e pelo SC Braga fazer 100
anos esta semana.”, começou
por dizer o treinador, considerando que justificaram a vitória.
“Foi uma primeira parte dividida, com oportunidades de um lado e outro, mandámos uma bola
ao poste e, na segunda parte, tivemos sempre o controlo do jogo, ameaçámos muito a baliza
do Benfica”, analisou.
Carvalhal recordou ainda a
conquista da Taça da Liga na
primeira edição da competição:
“já vai há uns anos...lembro, foi
uma alegria imensa. Há coisas
que não se esquecem. Já agora,
um abraço, não tem nada a ver

Jorge Jesus (Treinador)
“Foi uma semana
muito complicada”

SCB

Carlos Carvalhal garantiu que vão fazer tudo para vencer, no sábado, o Sporting

com o SC Braga, mas eu gostaria de dar um abraço ao meu grupo de trabalho do ano passado
no Rio Ave, porque merecia estar na final-four do ano passado,
ficou-me atravessada. Perdi uma
garrafa de Barca Velha”, referiu
entre sorrisos, confessando que
a comitiva foi para Leiria de malas prontas até à final.
“Vamos tentar ver o que fizemos de bem e de mal para rectificar para o jogo com o Sporting.
Viemos com as malas para o ho-

tel até sábado, o que poderia
acontecer eventualmente era pegar na marmita, na canja e no
frango assado e levá-los outra
vez embora, mas acreditávamos
que podíamos chegar à final.
Viemos aqui para Leiria para levar a Taça e vamos fazer tudo o
que estiver ao nosso alcance para vencer no sábado”, garantiu o
técnico, assumindo que a equipa
terá “menos um dia de preparação, mas estamos habituados a
este contexto desde o início da

época, não é uma situação nova
para nós”.
Carvalhal contou ainda que
tem à espera uma garrafa especial para festejar no sábado: “se
ganhar abro, essa garrafa foi dada pelo José Mourinho, quando
fizemos um Swansea-Manchester United, disse que abria num
momento especial. Estava a contar abrir no ano passado, na
eventual final-four pelo Rio Ave,
não foi possível, mas este ano
está pronta para ser aberta”.

Publicidade

QUALIDADE e DESIGN
Rua do Marmeleiro, n.º 29 - Real - 4700-254 BRAGA
E-mail: geral@peixotos.pt
tlf. 253 607 270/1 • fax 253 607 278
Nós acreditamos na força dos GVERREIROS do MINHO

“O Benfica esteve muito melhor do
que o SC Braga na primeira parte,
podia ter ganho este jogo, durante
60 minutos foi a equipa muito mais
consciente e perigosa, que criou
mais oportunidades, estivemos
sempre mais perto do 1-0, mais remates fez na baliza, 16, seis enquadrados. Tivemos mais cantos, só
não tivemos mais golos, que é o
que conta. Sofremos dois golos em
duas bolas em que faltou algum
posicionamento, alguma rotina nos
nossos dois laterais, a última linha
foi toda nova. Jogámos com uma linha de quatro completamente nova. Os jogadores que foram lançados fizeram o que puderam,
bateram-se bem. Não foi por causa
disso que não ganhámos, mas fomos obrigados a mexer muito na
equipa. Fizemos o que tínhamos de
fazer. Na primeira parte a equipa
esteve muito bem, controlou o jogo
e foi muito perigosa ofensivamente. Em dois momentos fáceis de
controlar não o conseguimos fazer.
Foi uma semana muito complicada,
26 casos em toda a estrutura do
Benfica, não é só ficares infectado
é todo o ambiente, o estar isolado,
é uma situação complicada”.
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Taça da Liga

“Conseguimos dar o nosso melhor”
TORMENA destacou importância da vitória e dedica o triunfo aos adeptos arsenalistas. Central marcou o segundo golo, foi considerado o Homem do Jogo e confessou o sentimento especial.

lll
Tormena marcou o segundo
golo do SC Braga que deu
a vitória diante do Benfica
e carimbou a passagem
à final da Taça da Liga.
No final, recebeu o prémio
de Homem do Jogo.

SC BRAGA
| Joana Russo Belo |

Marcou o golo que deu o triunfo
e carimbou a presença na final
da Taça da Liga e recebeu o prémio de Homem do Jogo. Tormena não escondeu a felicidade pelo golo e partilhou o prémio com
todo o grupo e os adeptos arsenalistas, que por força da Covid-19 não puderam festejar com a
equipa, em Leiria.
“É um gosto especial poder
ajudar a equipa e dar esta vitória
aos nossos adeptos. A qualificação para a final é um gosto especial, ainda é melhor, isso não
tem preço”, confessou o central
brasileiro, destacando a importância do triunfo.
“É uma vitória excelente, um
gosto muito bom. Sabíamos que
tínhamos de estar no nosso máximo para sair daqui com a vitória. A equipa do Benfica é muito
forte, mas conseguimos dar o
nosso melhor e saímos com a vi-

LIGA PORTUGAL

Tormena marcou o golo que deu a vitória

tória, que era o mais importante”, sublinhou Tormena.
O SC Braga vai agora medir
forças com o Sporting, no sábado, na final da prova e o defesa
central deixou uma promessa
aos adeptos arsenalistas.
“Sabemos que o Sporting é
uma equipa muito boa e vamos
ter de estar no nosso melhor,
mas estamos preparados. O que
prometemos para os nossos
adeptos é que vamos correr, vamos estar ao máximo para sair
daqui com este título”, rematou
o central.

SC Braga é detentor do troféu

Guerreiros vão disputar quarta final da história
HISTÓRICO
| Joana Russo Belo |

Vai ser a quarta presença dos
Guerreiros do Minho na final da
Taça da Liga. No próximo sábado, o SC Braga vai medir forças
com o Sporting (19.45 horas),
para lutar pela revalidação do
troféu conquistado na época passada, em casa.

Olhando ao histórico da competição, o SC Braga orgulha-se
de ter no museu do clube duas
Taças da Liga: a conquistada em
2019/20, na era de Rúben Amorim, depois do triunfo na final
diante do FC Porto, por 1-0, fruto de um golo de Ricardo Horta,
já nos descontos; e a festejada na
época 2012/13, no reinado de
José Peseiro, na final disputada
em Coimbra, também frente aos

dragões, com uma vitória após
um penálti de Alan.
A terceira final foi disputada na
época 2016/17, no Algarve, num
jogo em que mediu forças com o
Moreirense e viu o vizinho minhoto fazer história graças a um
golo de Cauê.
Para além do jogo de ontem, os
guerreiros estiveram quatro vezes nas meias-finais, tendo ficado pelo caminho em 2018/19, na

lotaria das grandes penalidades
diante do Sporting (3-4); em
2015/16, na Luz, com o triunfo
do Benfica, por 2-1; em 2013/
14, foram travados pelo Rio Ave
(2-1) e, em 2011/12, foi o Gil Vicente a deitar por terra o sonho
bracarense, com uma vitória por
4-2, nos penáltis. Nas restantes
cinco edições, nunca passou a
fase de grupos e, no ano de estreia, ficou pela 3.ª eliminatória.

§Benfica
Pizzi
“Tivemos várias
condicionantes”
“Acho que toda a gente sabe e é óbvio que não foi uma preparação
igual a todas as outras, tivemos várias condicionantes ao longo destes
dias que não permitiram que a
equipa estivesse toda a cem por
cento, quer nos jogadores, quer no
staff, mas não nos vamos agarrar a
isso, porque todos os jogadores
aqui que trabalham connosco diariamente têm muita qualidade e
provaram isso dentro do campo,
dou como exemplo o Cervi e o João
que não têm vindo a jogar muito e
tiveram um rendimento elevado.
A equipa fez um bom jogo, tentou
desde o primeiro minuto ganhar e
conseguir a passagem à final, infelizmente não foi possível. Agora é
levantar a cabeça, tentar recuperar
toda a gente que está infectada e
tentar ganhar o próximo jogo. É difícil para toda a equipa, é difícil para todo Portugal, estamos a atravessar um momento complicado,
temos todos de ter a consciência de
que não é fácil para ninguém. Quero realçar o espírito de todos os que
jogaram e que deram o máximo”.

+ destaque
Em 13 edições da Taça
da Liga, o SC Braga soma
três presenças na final tendo conquistado dois
troféus, em 2012/13 e em
2019/20 - e cinco
meias-finais. Percurso
crescente contrasta com
os primeiros três anos da
prova, em que não passou
da fase de grupos.
Publicidade

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

18 Desporto

21 de Janeiro 2021 correiodominho.pt

TERTÚLIA

BRACARENSE
Artur Correia António Duarte José Machado

Um SC Braga bem vivo no centenário
TERTULIANOS enaltecem história do SC Braga, fundadores e todos os que deram alma ao clube, no dia em que se assinalou os
100.º aniversário. Triunfo tranquilo na Taça de Portugal, derrota justa em Paços de Ferreira e ambição para a Taça da Liga.

“Somos um grande clube,
dos melhores do mundo”

“Desejo que seja cada vez
“Que viva o Sporting
mais clube de corpo e alma” Clube de Braga”

“Tenho memórias muito fortes ao longo dos meus
anos de vivência no nosso SC Braga, mais de vinte
anos, e não é qualquer um que tem esta força e atinge
este momento histórico de 100 anos, somos um grande
clube, dos maiores clubes no mundo. Vivemos momentos de maiores dificuldades e outros altíssimos. Sou do
tempo em que gente anónima trabalhou imenso e andou
de porta em porta sempre que chegava o fim do mês para conseguir ter verbas para assumir os compromissos.
Tem sido uma honra acompanhar a forma como o SC
Braga se tem desenvolvido e crescido. Esperamos que o
clube esteja mais virado e aberto à própria cidade e aos
adeptos para fazê-lo crescer ainda mais no futuro”.
“Quando era criança, o que mais queria era jogar à bola, servir o SC Braga, chegar à selecção nacional e consegui. Há dois momentos que me marcaram: a descida
de divisão e a subida em 1974/75”.
“Uma saudação à equipa feminina que ganhou a Taça
de Portugal. Num jogo difícil não falhou e apresentou-se com grande rigor e fez um grande jogo”.
“O Torreense foi desmontado e a vitória acontece com
naturalidade. O Paços de Ferreira foi uma equipa inteligente e mereceu a vitória. Na Taça da Liga, que sejamos
mais fortes e determinados, com maior eficácia”.

“Recordo-me sempre quando era menino e fui às portas do 28 de Maio pedir para me emprestarem uns calções e uma camisola para começar a jogar no meu querido clube, são estas as emoções que recordo neste dia
de centenário. O SC Braga ao longo dos seus 100 anos
teve sempre muito mais alma do que corpo, hoje tem
mais corpo do que alma. O que nós adeptos desejamos
para o futuro e para os próximos cem anos é que seja cada vez mais um clube de corpo e alma”.
“Temos de pensar na identidade do nosso clube e da
nossa cidade. Há alguns pecados mortais que é preciso
referir: é uma tristeza enorme, um clube com esta dimensão e com esta glória que não seja detentor da maioria do capital da SAD. Sou dos que defendem que o clube tem mais de 100 anos de alma, embora saiba que o
seu registo oficial é em 19 de Janeiro de 1921, mas temos muitos mais anos de sentimentos, paixões e lutas”.
“Tanta gente anónima que deu tudo ao SC Braga e temos que os enaltecer”.
“Na Taça de Portugal, foi uma eliminatória com naturalidade bem conseguida. O Paços de Ferreira foi uma
equipa adulta, muito evoluída e jogou com as circunstâncias do jogo. Na Taça da Liga, vamos lá para ganhar
para estar presente na final e trazer a Taça para Braga”.

Publicidade

“O SC Braga nasceu durante, e nas sequelas, de uma
pandemia brutal, a gripe espanhola, que somou milhões
de vítimas às da I Guerra Mundial. Vivemos, ao longo
destes anos, profundas crises financeiras e desportivas,
sempre ultrapassadas com extrema dedicação por todos
quanto, de forma mais visível, ou no mais completo
anonimato, mantiveram viva a chama da sua dedicação
ao clube. Somos, todos nós, SC Braga, temos o futuro e
o Séc. XXI para conquistar. Possa a Cidade Desportiva
ser a casa comum dos sócios e das modalidades”.
“A vitória justa contra o SLB na Taça de Portugal Feminina é mais um marco na vida do nosso clube. Entretanto, o Torreense foi facilmente ultrapassado, com uma
gestão criteriosa do plantel. Em Paços de Ferreira, depois de uma primeira parte em que estivemos por cima,
e podíamos ter marcado, perdemos o controlo do jogo
na segunda parte. A saída de Musrati desequilibrou a
equipa, deu passadeira vermelha ao jogo interior do Paços, equipa equilibrada e inteligente, que aproveitou
muito bem os nossos erros e construiu a vitória com justiça. Segue-se a final-four da Taça da Liga. Temos um
título a defender. Acredito que vamos estar fortes no jogo com o Benfica e que chegaremos à final para vencer”.
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Hóquei em patins

OC Barcelos empata
em Turquel e falha
primeiro lugar
No jogo que encerrou ontem a
15.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, o
Óquei Clube de Barcelos foi ao
pavilhão do Turquel e empatou a
4-4. A equipa da casa igualou a
2 segundos do apito final e nesse
momento o treinador do Barcelos foi excluído com um cartão
azul. Com este empate, o clube
minhoto desperdiçou o ensejo de
se isolar na frente da classificação, ficando em segundo lugar
com os mesmos 33 pontos do
Sporting, que lidera.

Acerto da 12.ª jornada

HC Braga sofre
na Luz derrota
com Benfica

Noruega impõe por um golo
primeiro desaire de Portugal

TURMA DAS QUINAS precisa de vencer amanhã a Suíça para manter aspirações ao apuramento para a
próxima fase do Campeonato do Mundo de Andebol.
PORTUGAL, 28

Grupo III

Alfredo Quintana (1) e Humberto Gomes
(GR), Alexandre Cavalcanti, Rui Silva,
Alexis Borges (1), Diogo Branquinho (2),
Pedro Portela (5), Gilberto Duarte (2),
Daymaro Salina (1), Victor Iturriza (3),
Belone Moreira, Miguel Martins (5), André
Gomes (4), Fábio Magalhães (4) , António
Areia e Leonel Fernandes.
Treinador Paulo Jorge Pereira.

Ontem
Suíça, 20 - Islândia, 18
França, 29 - Argélia, 26
Portugal, 28 - Noruega,29
Classificação
1.º França .................6 pts
2.º Noruega ..............4
3.º Portugal..............4
4.º Suíça ...................2
5.º Islândia ...............2
6.º Argélia................0

NORUEGA, 29

Para acerto de um jogo adiado
da 12.ª jornada, o HC Braga foi
ontem ao Pavilhão da Luz jogar
com o Benfica e saiu derrotado
por 5-1.
Com este resultado, a equipa de
Braga, que na próxima jornada
visita o OC Barcelos, continua
com 10 pontos no 12.º lugar.

Kristian Saeveraas e Torbjorn Bergerud
(GR), Sander Sagosen (6), Goran
Johannessen (2), Christian Sullivan (3),
Magnus Jondal (5), Kristian Bjornsen (3),
Kevin Gulliksen, Petter Overby (2),
Alexander Blonz, Bjarte Myrhol (2), Henrik
Jakobseb, Thomas Solstad, Kent Tonnesen
(1) e Haral Reinkind (5).
Treinador: Christian Berge.
Pavilhão Dr. Moustafa Indoor Sports.
Árbitros: Oscar Raluy e Angel Sabroso
(Espanha) .
Ao intervalo: 14-16

ANDEBOL
| Rui Serapicos |

DR

HC Braga num ciclo exigente
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A selecção nacional de andebol
perdeu ontem, com a Noruega,
por 28-29, no primeiro jogo da
ronda principal do Campeonato
do Mundo, que decorre até ao
fim de Janeiro no Egipto.
Com esta derrota, Portugal
desce ao terceiro lugar do Grupo
III, com os mesmos 4 pontos da
equipa nórdica. Em primeiro
está a França, que ontem venceu
a Argélia (29-26), agora isolada

IHF

Amanhã
Suíça - Portugal (14.30)
Islândia - França (17.00)
Noruega - Argélia (19.30)

Humberto Gomes, guardião bracarense da selecção nacional foi eleito homem do jogo

com 6 pontos.
A turma das quinas, que joga
amanhã com a Suíça, precisa de
vencer os helvéticos e depois a
França, para procurar garantir
um dos dois primeiros lugares
do grupo que apuram para a fase
seguinte do Mundial.
Perante a Noruega, que foi nos
dois Campeonatos do Mundo
mais recentes, em 2017 e 2019,
finalista vencida, o guarda-redes
bracarense de 43 anos Humberto
Gomes fez nos derradeiros sete
minutos uma sequência de defe-

sas, mantendo Portugal na discussão do resultado até ao derradeiro instante, o que lhe valeu a
distinção de ‘player of the
match’.
No último lance do jogo, o
central vimaranense do FC Porto
Rui Silva atirou ao poste. Foi
por centímetros que os “heróis
do mar” não preservaram o segundo lugar no Grupo III.
Um empate bastaria para manter o segundo lugar e vantagem
sobre os escandinavos, mas a
selecção nacional mantém aber-

ta a corrida pelo apuramento.
Com esta primeira derrota no
Egipto, após vitórias na primeira
fase de grupos com Islândia (2523), Marrocos (33-20) e Argélia
(26-19), a equipa lusa segue com
os quatro pontos da fase anterior.
A França lidera com seis pontos, seguida da Noruega com
quatro. Islândia e Suíça têm
dois pontos e a Argélia ainda não
pontuou. Os ‘heróis do mar’
voltam a jogar amanhã com a
Suíça, fechando o Grupo III com
a França, no domingo.
Publicidade

§futsal
Ontem em Gualtar

SC Braga/AAUM empata
na recepção ao Caxinas (1-1)
A equipa de futsal do Sporting Clube de Braga/AAUM empatou ontem (1-1) em casa diante do Caxinas, em jogo disputado no Pavilhão Desportivo da Universidade do Minho, em Gualtar, a contar
para a jornada 18 da Liga de Futsal. Os visitantes marcaram primeiro, por Carlos Monteiro, aos 6
minutos, e os bracarenses igualaram ao segundo minuto da etapa complementar, por Bruno Cintra. Esta igualdade coloca os minhotos em nono lugar, com os mesmos 25 pontos do Portimonense, que é oitavo.
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Opinião
ANA MARIA SILVA Diretora da Escola Secundária Martins Sarmento, Guimarães

Voz às Escolas

De alunos para alunos no Conselho EcoEscola da ESMS

R

ebuscando nas minhas memórias,
relembrei uns cartoons de Luís
Afonso publicados na revista Pública, em 2007, sobre o estado do nosso planeta.
O planeta Terra ia passando de pais para filhos
em tal estado que fazia dele um planeta a precisar de ser reparado. Os seus habitantes tinham-no deixado num estado caótico.
Volvidos 13 anos, o estado do nosso planeta
continua a ser uma preocupação. Impõe-se a
pergunta: o que podemos fazer para proteger a
casa comum e combater as alterações climáticas?
Os líderes mundiais e os povos acordaram a
Agenda 2030 com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável onde se apresenta uma
visão comum para a humanidade e “uma lista
das coisas a fazer em nome dos povos e do
planeta”.
Um dos objetivos alerta-nos para a necessidade de adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos.
A Educação desempenha um papel fundamental na tomada de consciência e no alerta precoce sobre esta temática.

A Estratégia Nacional de Educação para a
Cidadania abre a possibilidade de reflexão e
de cruzamento de saberes de diferentes disciplinas e a Estratégia de Educação para a Cidadania da Martins Sarmento, pelo terceiro ano
consecutivo, permite aos seus alunos do 10º
ano debruçarem-se sobre os domínios do desenvolvimento sustentável e da educação ambiental.
As dezanove turmas do 10º ano refletem e
desenvolvem projetos que apoiam a implementação da estratégia dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os objetivos para
transformar o mundo têm de ser os mesmos
para a escola e para quantos a frequentam. De
forma sistemática, os alunos refletem e implementam medidas que gradualmente ajudam a
tomar consciência que o esforço de mudança
tem de ser de todos.
A Martins Sarmento é uma EcoEscola e é detentora do nível avançado do Selo de Escola
Saudável. Acreditamos que trabalhamos para
desenvolver nos alunos a capacidade de se posicionarem de forma crítica em relação a assuntos ambientais. A gestão de resíduos e a

qualidade do ar são duas preocupações que
nos movem neste tempo atípico em que nos
movimentamos. A qualidade da água é outro
dos assuntos que suscita cuidados redobrados.
Pensamos estar a trabalhar na escola para
consciencializar os nossos alunos para a importância da redução de geração de resíduos.
As campanhas de prevenção, reciclagem e
reutilização podem contribuir para essa tomada de consciência
O Conselho EcoEscolas procura trazer para
o debate todas estas temáticas e envolver os
alunos na tomada de decisão sobre assuntos
que nos preocupam a todos. Na primeira reunião deste ano letivo, no dia 14 de janeiro, fezse uma apreciação das medidas em curso e que
foram levadas a cabo pelos alunos durante o
primeiro período. O projeto EcoEscola tem sido um parceiro fundamental no trabalho interdisciplinar e de articulação curricular incluindo na Estratégia de Educação para a Cidadania
na Escola. As professoras responsáveis pelo
Projeto EcoEscola (uma de Biologia, Gisela
Freitas, e outra de Geografia, Ana Isabel Dias)
têm trabalhado com os alunos e docentes nes-

sa lógica de gestão interdisciplinar e articulada
do currículo. Têm procurado criar condições
para o aglutinar de aprendizagens das diferentes disciplinas/UFCDs e integrando-as no processo de ensino e aprendizagem.
Decorrido um período sobre o início das atividades letivas, foi com satisfação que os
membros presentes partilharam as mudanças
de atitude que foram passíveis de verificação
em relação ao ano letivo anterior. As campanhas realizadas criaram as condições para garantir que quem chegou de novo não age de
forma contrária àquilo que faz da Martins Sarmento uma EcoEscola.
De alunos para alunos, no Conselho EcoEscola tudo vai sendo trabalhado para possibilitar a tomada de decisões livres e fundamentadas. Os seus membros mostram que são
capazes de participar na vida da escola de forma cívica, ativa, consciente e responsável. E a
ESMS vai caminhando ao encontro do tão desejado desenvolvimento sustentável.

Em altura de maior confinamento, não perca a leitura de vista

E

m altura de confinamento,
já pensou que pode aproveitar mais o seu tempo
para leituras recreativas? Ler um livro, uma revista, um jornal? A leitura faz muito bem, é saudável para
a mente e corpo. Transmite-nos
sempre a sensação de aprender algo, ora pelo vocabulário novo que
contactamos, pelas imagens e metáforas do belo, ora pelos locais por
onde viajamos (no texto), pelas
personagens que conhecemos, pelos acontecimentos e vidas reais a
que assistimos. Conjugada a leitura
de livros, jornais e revistas, com os
diferentes canais de televisão, a rádio, os eventos culturais online
(muitos deles gratuitos), a nossa vida fica mais preenchida e rica.
Aproveite este confinamento para
se enriquecer com outras fontes de
entretenimento, associado ao exercício físico diário, como caminhar,
por exemplo.
Ler em papel ou em ecrã? Qual a
melhor opção? Muitas vezes perguntamos aos nossos leitores se

preferem ler em papel ou no ecrã.
Muitos deles respondem, em papel,
sem dúvida alguma. Questionamos
as suas razões e muitas delas são
devido ao cheiro dos livros, ao tato,
à sua maior portabilidade, ao abraço físico que lhe podem dar, gerando um certo sentimento de afetividade pelo objeto livro.
Muitos estudos realizados por várias instituições indicam que ler em
papel é a preferência da maioria
dos leitores, sobretudo na ficção.
Segundo estes estudos, torna-se
mais eficaz ler em papel do que em
formato digital. Mas certo é que o
digital tem avançado fortemente
nas nossas vidas. Temos de aproveitar as suas vantagens. Assistimos nos últimos anos a uma mudança de paradigma na leitura, com
a passagem para o livro digital, informação WEB, a partir de dispositivos digitais, como computadores,
tablets e telemóveis. Embora haja
vantagens claras de aprendizagem
com base no digital, incluindo custos reduzidos e aumento da indivi-

AIDA ALVES

Diretora da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva

Voz às Bibliotecas

dualização no acesso ao recurso digital, pesquisas indicam que podem
existir desvantagens em muitos
processos de compreensão da leitura. Quando se lê em papel, a compreensão do que é lido parece ser
maior, ao contrário do que acontece
quando o mesmo conteúdo informativo é lido nos ecrãs. Há especialistas (como por exemplo Ladislao Salmerón) que afirmam que
não é pelo facto de crianças e jovens estarem habituados a ler em
ecrãs desde pequenos que a sua
compreensão leitora será maior.

Os livros digitais por vezes são lidos de forma interrompida, com interações curtas e intercalação de
elementos média, ficando o leitor
na expetativa de poder navegar por
outros recursos, o que pode levar a
uma falta de concentração. Contudo, sabemos também que a leitura
digital permite um desenvolvimento da plasticidade cerebral, rapidez
na articulação de assuntos distintos, na facilidade em conjugar diferentes recursos de informação, navegando facilmente, enriquecendo
também a leitura no geral. O ideal
será conjugar ambos os formatos e
suportes, sempre que possível.
Quer seja em formato papel ou
digital, a compreensão leitora resultará melhor se feita no silêncio
do ato, onde haja calma para melhor fruirmos e refletirmos. E nesta
época de inverno, onde o recolher
ao domicílio se torna mais obrigatório, o ideal será recorrer ao seu
resguardo leitor. As bibliotecas públicas oferecem os seus serviços de
empréstimo domiciliário cedendo

gratuitamente livros de todos os temas, CD de música e DVD filme;
as livrarias entregam na sua casa os
títulos que queira comprar. São
também disponibilizados aos leitores jornais e revistas online, gratuitamente.
Sugerimos aos leitores desta crónica que se inscrevam na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva como
leitores, para poderem aceder a
mais de 7.600 títulos de jornais e
revistas online de todo o Mundo,
em texto integral, nos mais variados temas: política, saúde e bemestar, decoração, gastronomia, culinária, informação desportiva, entre
outros. Acesso a partir do link
http://www.pressreader.com , com
o número de leitor e a password escolhida no momento da inscrição.
O Município de Braga assumiu para si o compromisso de tornar Braga uma cidade mais leitora. Aproveite!
Ler é um prazer e uma excelente
forma de aprender e viajar.
Saúde para todos.
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Opinião
SOFIA COLARES ALVES Chefe da Representação da Comissão Europeia em Portugal

Europa

2021: o ano da oportunidade
V
irámos a página sobre um ano
que teve um forte impacto no
mundo e nas nossas vidas, mas
entramos em 2021 com esperança e otimismo.
2020 mostrou que não devemos permitir
que os obstáculos nos impeçam de seguir
o nosso caminho, que as adversidades nos
bloqueiem. Que podemos dar muito e que
todos ganhamos quando colaboramos.
Que juntos somos mais fortes. E, se dúvidas houvesse, percebemos também que a
democracia, as liberdades e o nosso modelo de sociedade precisam de todos para
continuarem fortes e capazes de nos proteger. Ainda melhor.
Foi assim que, unidos, construímos caminho e entramos em 2021 com uma vas-

ta carteira de vacinas que nos permite vislumbrar a luz ao fundo do túnel. E com as
ferramentas e os recursos - o novo orçamento de longo prazo da UE e o Plano de
Recuperação e Resiliência - para impulsionar a recuperação social e económica
da crise para a qual a pandemia lançou os
nossos países.
2021 é um ano especial, uma vez que
Portugal assume pela quarta vez a Presidência do Conselho da União e o lema escolhido não podia estar mais bem alinhado com o que é necessário agora: é
preciso fazer acontecer!
As prioridades da Comissão Europeia e
da Presidência portuguesa estão sintonizadas: é tempo de agir! Queremos uma
Europa resiliente e global e, para tal, pre-

cisamos de uma recuperação justa, ecológica e digital. É isso que inspira a nossa
estratégia de crescimento, o Pacto Ecológico Europeu e a dupla transição ecológica e digital. E numa altura em que o mundo espera ainda mais da Europa, é preciso
fortalecer a União não só interna, mas,
também, externamente.
A nossa cooperação é fundamental para
a recuperação da Europa e da saúde dos
nossos cidadãos e para fazer avançar a
UE para uma era pós-crise.
A recuperação por que optamos não deve apenas curar as feridas para voltar ao
antigo normal, mas deve passar por configurar uma melhor forma de vivermos.
Criar o mundo em que queremos viver:
ainda mais solidário, socialmente mais

justo, com um modelo económico verde,
inovador, digital, mas mantendo sempre
como bússola as liberdades fundamentais
e os princípios fundadores da União Europeia.
A minha convicção para 2021 é que sairemos mais fortes desta crise, criando novas oportunidades para o mundo de amanhã e não nos limitando apenas a
solucionar as contingências do mundo de
ontem.
Temos tudo o que precisamos para o
conseguir. Temos uma visão, temos um
plano e dispomos do investimento necessário. 2021 é tempo de fazer acontecer,
unidos na diversidade e na adversidade.
Desejo a todos um 2021 de ação e oportunidade.

Argumentos a favor do encerramento das escolas e do ensino a distância
“A saúde não é tudo, mas
sem ela o resto de nada vale”.
Fechem as escolas.
Dizem-nos que as medidas
preventivas da COVID têm sido tomadas com base na evidência científica. Mas isso não
é verdade. Há argumentos que
indicam que as escolas são locais seguros, só que os alunos,
os professores e os auxiliares,
não vão para as aulas de para
quedas. Andam de utilizarem
transportes públicos, vão comer
a vários locais que forneçam
snacks….etc. Ou seja, as escolas abertas, aumentam a circulação de pessoas, e por isso
mesmo, o risco de transmissão
do vírus.
Os alunos, além disso, estabelecem contactos fora da escola,
sem grande proteção. Isto para
não falar nos mais novos, que
não usam máscara, e que por isso, estão menos protegidos. Se
esta doença não é muito grave
em crianças e adolescentes, é

sabido que elas podem transmitir a infeção aos familiares e
amigos.
Não é por acaso que muitos
países fecharam mesmo tudo.
Até universidades.
Alertamos ainda para o facto
da nova variante do vírus, mais
comum no Reino Unido, se propagar a uma velocidade maior
entre os mais novos. Embora a
sua virulência seja igual à da
estirpe dominante, a verdade é
que, ao atingir mais gente, pode
causar mais mortalidade.
Argumentos de natureza pedagógica para a promoção do
ensino a distância.
A primeira nota que queremos
dar é que há muito mais ciências para além das ciências naturais e das ciências médicas.
Há um conjunto de ciências,
vulgarmente designadas por
ciências ocultas, que são as
ciências da educação, que podem aportar argumentos tão
científicos como qqr outra ciên-
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Escreve quem sabe
cia, para esta discussão das vantagens e desvantagens do ensino a distância vs presencial.
O Ministro da Educação defende a manutenção das aulas
presenciais, com base na “evidência”, de que o ano passado,
o ensino a distância não correu
bem, ou melhor, não seria para
repetir.
Teoricamente, isso parece
aceitável. Mas onde é que está a
evidência científica que suporta
esta ideia?
Se olharmos para os números
do insucesso escolar, no ensino
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secundário, as notas de exame,
até melhoraram. Isso é objetivo.
Claro que se pode dizer que o
exame, tendo também sofrido
alterações, foi o responsável
pelo sucesso educativo.
É aceitável que o novo formato do exame, possa ter favorecido o sucesso, o que é bom, mas
este não teria ocorrido, se o ensino a distância, fosse assim tão
calamitoso.
Como em tudo na vida, tem
vantagens e desvantagens.
A vantagem do ensino a distância, virtual, é que o aluno
pode ver e rever a aula, se esta
for gravada. E com o ensino assíncrono, pode ter, até, mais
acesso ao professor. O ensino
virtual só é verdadeiramente
demolidor, para as disciplinas
práticas. De resto, tem algumas vantagens em relação ao
ensino presencial. Para não falar na vantagem ambiental e
económica, por evitar muitas
deslocações.
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Em resumo, penso que no ensino secundário já se devia ter
optado por um regime misto, tal
como acontece nas universidades, desde o início das aulas.
Aulas em regime de e-learning
e aulas presenciais, sobretudo,
as aulas práticas.
Em termos de alterações no
ensino, bem que se poderia
aproveitar a pandemia para reduzir programas, modificar práticas de avaliação e inovar nas
práticas pedagógicas.
Mas parece que não. Queremos que tudo continue na mesma, mesmo em tempo de pandemia. Que velhos do Restelo
estão à frente da Educação. E
tão novos.
Mas tudo o que escrevi há
quatro ou cinco dias (este texto
foi escrito de rajada há mais ou
menos uma semana) perde
atualidade perante os números
atuais da pandemia.
Encerrar as escolas, é uma
emergência.

Nota: Os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
NOTICIÁRIO: Lusa.
Estatuto editorial disponível na página da internet em www.correiodominho.pt
ASSINATURAS
assinaturas@correiodominho.pt
ISSN 9890; Depósito legal n.º 18079/87; Registo na ERC n.º 100043;
DISTRIBUIÇÃO: VASP
IMPRIME: Naveprinter, Indústria Gráfica do Norte, SA. Lugar da Pinta, km7,5.
EN14 - Maia. Telef: 229411085. Fax: 229411084
TIRAGEM 8 000 exemplares

22
correiodominho.pt 30 de Dezembro 2020

21 de Janeiro 2021 correiodominho.pt
29

europe direct
ALZIRA COSTA Coordenadora do Centro de Informação Europe Direct do Minho

Europa

JOÃO GONÇALVES
Advogado

Os principais destaques
da presidência portuguesa

F

oi com grande expectativa e entusiasmo que arrancou a presidência
portuguesa do Conselho da UE,
que se estenderá até ao final do 1º semestre deste ano. Esta será a quarta vez que o
nosso país presidirá a esta instituição, depois de o ter feito em 1992, 2000 e 2007.
Ao contrário das anteriores presidências,
Portugal recebe uma União Europeia em
plena pandemia e com desafios extremamente complexos por resolver numa Europa politicamente desfragmentada, mas
ideologicamente unida em torno do projeto europeu. Por isso, decidimos aproveitar este espaço para trazer aqueles que
consideramos como os principais destaques e o que esperar da UE, de forma resumida, para este semestre:
Vacinas
Quando muitos pensavam que esta pandemia poderia trazer mais divergências
entre Estados-Membros (EM), eis que a
União Europeia “tomou as rédeas” da situação sanitária na Europa e encontrou
respostas concretas, justas e inclusivas
para controlar a situação. O acordo para a
aquisição e distribuição das vacinas em
nome de todos os países da UE foi uma
das respostas encontradas e representou
uma grande vitória não só para o projeto

europeu, como também para os países
menos expressivos que, de outra forma,
teriam dificuldade em conseguir uma
quantidade aceitável de doses de vacina
num período de tempo razoável, tal como
assistimos em pandemias passadas. Neste
momento, a UE sofre críticas de alguns
países (como a Alemanha) por considerarem que o processo de distribuição de vacinas está a decorrer de forma demasiado
lenta e há, inclusive, rumores de que países estariam a equacionar comprar unilateralmente mais doses de vacinação. A
Presidente da Comissão Europeia veio já
dizer que a UE estará sempre em primeiro
lugar para a obtenção de vacinas. Cabe à
UE e à presidência portuguesa agilizarem
as próximas fases de vacinação durante
os próximos meses.
Fundo de Recuperação
‘Next Generation EU’
Um marco que ficará para a história do
processo de integração europeia é sem
dúvida alguma a ratificação do Plano de
Recuperação para a Europa. Este pacote
permitirá que um total de 1,8 biliões de
euros sejam distribuídos pelos EM para
reconstruir a Europa pós-COVID-19.
Uma Europa que se quer “justa, verde e
digital”, tal como o lema da presidência
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portuguesa indica. Agora é preciso que
haja aprovação por parte das instituições
europeias e respetiva ratificação dos parlamentos nacionais dos EM para avançar
com a recuperação da Europa. Certamente que a presidência portuguesa será determinante para que este dossiê avance o
mais rapidamente possível, assim como é
do interesse de todas as partes.
Cimeira Social
Num país tipicamente marcado por fortes direitos sociais, esta pasta é um dos
baluartes da presidência portuguesa. Portugal pretende ajudar as instituições europeias a elevar para outro patamar os direitos sociais da UE, apostando na
necessidade de aplicar o Pilar Europeu
dos Direitos Sociais na Europa. Como a
componente social é uma competência
partilhada, é preciso convencer todos os
homólogos europeus de que é necessária
uma implementação mais efetiva dos poderes sociais. Assim, a Presidência Portuguesa organizará no Porto, no dia 7 de
maio de 2021, uma Cimeira Social em
que estão convidados Chefes de Estado e
de Governo, instituições da UE, parceiros
sociais e outras partes interessadas.
Relações externas
Os resultados das eleições americanas
representam o virar de uma página para
as relações transatlânticas, e o reaproximar de dois velhos aliados que sempre
dependeram de si para os mais variados
assuntos externos. Assim, Portugal enquanto um país multicultural e com laços
bastante fortes ligados aos mais diferentes pontos do mundo, pretende não só ajudar a reatar a confiança dos norte-americanos, mas também aproximar a Europa à
Índia, e estabelecer novas parcerias com
África.
Conferência sobre o Futuro
da Europa
A UE deposita grandes esperanças sobre
o Conferência sobre o Futuro da Europa –
uma iniciativa que pretende juntar várias
partes da sociedade civil europeia para falar sobre a construção do projeto europeu
– e os resultados práticos que podem advir da mesma. Devido a um contratempo
no Conselho, a Conferência sobre o Futuro da Europa, que se estende por dois
anos e deveria ter arrancado durante a
presidência alemã, ainda se mantem como um assunto pendente, pelo que se espera que este impasse seja resolvido durante a presidência portuguesa.

Voz à Justiça

Numa compra feita
por telefone
ou online, como
a posso anular e
fazer a devolução?
Nesses casos, e ainda quando é feita a um vendedor porta a porta, pode anular a compra e fazer a sua devolução
num prazo de 14 dias, sem
ter que justificar o motivo,
tendo direito ao reembolso
do preço, e das despesas de
envio, se existirem.
Mas atenção às seguintes
situações em que isso não
acontece: serviços de lazer
encomendados para datas ou
períodos específicos, por
exemplo, bilhetes de avião e
comboio, entradas para concertos ou reservas de hotel,
desde que ao consumidor tenha sido fornecido o aviso
da impossibilidade de devolução antes da compra; produtos que tenham sido fabricados por encomenda ou que
sejam personalizados, por
exemplo, roupas feitas por
medida; bens que, pela sua
natureza, nã o podem ser
reenviados, porque se estragam ou ficam rapidamente
fora de prazo; artigos áudio,
vídeo ou software, como os
DVD, em que o selo de garantia de inviolabilidade tenha sido retirado pelo consumidor depois da entrega;
produtos digitais que já tenham começado a descarregar ou a consumir, por exemplo, em streaming e o
comprador tiver concordado
com isso; produtos comprados a particulares; e trabalhos
de reparação ou manutenção
ao domicílio a pedido do
consumidor, não sendo possível desistir da compra depois
de chamar o serviço e concordar com o preço.
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Trabalhos estão expostos no Campo do Trasladário

Viana do Castelo
é cidade há 173 anos

Concurso ‘Arcos pela Lente’ revela
paisagens naturais do concelho

VÍDEO divulgado nas redes sociais assinalou os 173 anos da
elevação a cidade. A sessão solene deverá ocorrer em Março.

ARCOS DE VALDEVEZ
| Redacção |

‘Arcos pela Lente’ é o tena da exposição
que está patente ao público, até ao fim do
mês de Fevereiro, no Campo do Trasladário.
A exposiççao resulta do concurso fotográfico com o mesmo nome, promovido
pela Câmara Municipal dos Arcos de Valdevez em Novembro do ano passado.
Os trabalhos expostos dão a conhecer as
paisagens naturais do concelho em diversas perspectivas, com a finalidade de esti-

mular a descoberta e a curiosidade pelo
património paisagístico de Arcos de Valdevez.
O concurso mereceu o interesse de 117
participantes, que apresentaram mais de
300 fotografias, e que estão expostas no
Campo do Trasladário.
Devido ao período de confinamento, a
exposição será também divulgada nas redes sociais ‘Visit Arcos de Valdevez’.
A exposição foi inaugurada pelo presidente da Câmara Municipal dos Arcos de
Valdevez, que entregou o prémio do concurso ao vencedor, Romano Alves.

DR

Viana do Castelo foi elevada à categoria de cidade há 173 anos

VIANA DO CASTELO
| Redacção |

A Câmara Municipal de Viana do Castelo assinalou ontem os 173 anos da elevação à categoria de cidade, com o hastear
simbólico das bandeiras na Praça do Eixo
Atlântico e na Praça D. Afonso III.
O Dia da Cidade incluiu, aindama divulgação de um vídeo nas redes sociais do
município. O vídeo deu a conhecer a origem da cidade e divulgou uma mensagem
do presidente da Câmara Municipal de
Viana do Castelo, José Maria Costa.
A sessão comemorativa do Dia da Cidade, com a atribuição dos títulos honorífi-

cos de Cidadão de Honra, Cidadão Honorário, Cidadão de Mérito e de Instituição
de Mérito está prevista ocorrer no mês de
Março. Nesta Sessão Solene o Município
presta homenagem às personalidades e às
instituições que, nas mais diversas áreas,
se destacaram pelos notáveis serviços
prestados a Viana do Castelo, ao país e ao
mundo através do seu trabalho, da sua arte ou da sua dedicação. A 20 de Janeiro de
1848, D. Maria II elevou à categoria de
cidade a Vila de Viana da Foz do Lima,
atribuindo-lhe o nome de Viana do Castelo, como reconhecimento da coragem e
lealdade da guarnição do Castelo de Santiago da Barra.

DR

Romano Alves recebeu o prémio das mãos do presidente da Câmara, João Manuel Esteves

Boas práticas distinguidas pela Associação Bandeira Azul da Europa

Investimento próximo dos 130.510 euros

Escolas receberam
bandeira verde ambiental

Rede de àgua contratada
em Touvedo S. Lourenço

MONÇÃO

PONTE DA BARCA

| Redacção |

A Associação Bandeira Azul da Europa
distinguiu as escolas Secundária de Monção, Básica Deu-la-Deu Martins, Básica
de Vale do Mouro (em Tangil); Básica de
Estrada (Mazed); Básica de Pias e o Jardim de Infância de Cortes, com a Bandeira Verde Eco Escolas.
A Câmara de Monção foi distinguida, pela mesma associação, com o certificado
‘Município Parceiro Eco-Escolas 2020’.
A distinçãom refere a vereadora da Edu-

cação, Natália Rocha, reflecte o trabalho
que todos os intervenientes no processo
educativo desenvolvem a favor da educação ambiental e do crescimento sustentável. “São boas práticas com repercussões
positivas na criação de uma consciência
ambiental nas gerações mais novas”, referiu Natália Rocha.
A Associação Bandeira Azul da Europa é
uma Organização não Governamental de
Ambiente dedicada à educação para o desenvolvimento sustentável e à gestão e reconhecimento de práticas positivas em
contexto ambiental.

| Redacção |

O município de Ponte da Barca já contratualizou a empreitada da rede de abastecimento de água na freguesia de Touvedo S.
Lourenço.
A obra corresponde a um investimento
próximo dos 130.510 euros e há muito
que é desejada pela população da freguesia.
Augusto Marinho, presidente da Câmara
Municipal de Ponte da Barca encara a
obra como sendo “muito importante e que

mudará a vida dos habitantes desta freguesia. Uma das maiores apostas deste
executivo é fornecer a toda a população
do concelho melhor qualidade de vida,
sendo a rede de abastecimento de água
um bem essencial, irá ter uma influencia
muito positiva na vida dos residentes de
Touvedo S. Lourenço.”
Os trabalhos deverão significar o fim dos
problemas de abastecimento de água ao
domicílio que se verificam regularmente
na freguesia de Touvedo S. Lourenço e a
melhoria da qualidade de vida da população local.
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Publicidade 25

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

21 de Janeiro 2021 correiodominho.pt

26 Publicidade

ID:124391032-68 -

250.000 €

C.E.:(F) Oportunidade na Póvoa de Lanhoso,
moradia para 2 famílias com habitações completas
e separadas, no R/C (W.C., quarto e cozinha)
e 1º Andar (3 quartos, cozinha, sala e W.C.)
com acesso pelo interior. E terreno com cerca de 8.200
m2 com potencial para construção de várias moradias.

ID:124391005-507 -

350.500 €

C.E.:(A+) Moradia Térrea T4
inserida em lote de 2270m2. Com aq. central,
quarto com suite, cozinha equipada com placa,
forno e exaustor, painéis solares
e garagem para 4 viaturas.

ID:124391047-30 -

220.000 €

C.E.:(C) Moradia individual bi familiar na Morreira,
inserida numa área de terreno de 3.785 m2
e com uma área de implantação de 110 m2.
Constituída por R/C e 1º andar,
com renovações já efectuadas.

ID:124391034-42 -

149.900 €

C.E.:(A) Excelente moradia rústica,
inserida em lote de 2.200 m2.
Com aquecimento central,
situada a 2 min. do centro da Póvoa de Lanhoso.
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PRECISA-SE

EMPREGADA DOMESTICA INTERNA

Publicidade 27

COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS

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.

Construção a iniciar em Gualtar

Tlm. 968 651 479

www.nortinveste.com

T0 69 000 €

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

€270
Favor ligar ao 927 562 704

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

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€
FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS
* Imóveis: Compra / Venda/ Mediação
* Automóveis. Compra / Venda
* Penhorista: Ouro / Prata/ Relógios/ Pedras Preciosas
* Antiguidades / Obras de arte
* Créditos: Pessoais / Automóvel/ Habitação
POSSIBILIDADE DE VENDA COM OPÇÃO DE COMPRA!
MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO...
Rua dos Pedreiros n.º27 e 29,
Parque Industrial das 7 Fontes 4710-553 Braga
Ligue já: 967200625 ou 253615311 statusmoneylda@gmail.com
STATUSMONEY... Porque dinheiro não é problema...
É a solução!!

Oficina em Braga
ADMITE
CHAPEIRO
C/ EXPERIÊNCIA
Entrada imediata
Oferece-se
boas condições

927 482 876

COMPRO!!!
antenaminho.pt

106.0 FM

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

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

AVISO
Manuel de Oliveira Lopes, Vereador da Qualidade, Ordenamento
e Gestão do Território, da Câmara Municipal de Vila Verde.
Faz saber, para cumprimento do disposto do n.º 2, do artigo
78.º, do decreto-lei n.º555/99, de 16 de dezembro, na redação
que lhe foi conferida pela lei n.º 136/14, de 9 de setembro, em
conformidade com o despacho de 14 do corrente mês, que foi
emitida a alteração aos lotes n.º 3, 4 e 5, do alvará de loteamento
n.º 4/2020, emitido em 14 de dezembro de 2020, a favor de
Graumérito, Lda, sito no lugar de Fonte Covas, freguesia de Turiz,
deste concelho, inscrito na matriz rústica da respetiva fre-guesia
sob o artigo 1163 e descrito na Conservatória do Regis-to Predial
de Vila Verde sob o n.º 1141/ 20090123.
As alterações às especificações do alvará de loteamento
respeitam o disposto no Plano Diretor Municipal, apresentando as
seguintes características:
- Alteração por conta dos lotes 3, 4 e 5, que se consubstancia
na alteração da planta síntese, alterando a implantação dos edifícios nos lotes 3, 4 e 5 e deslocação e unificação das cal-.deiras.
- A operação urbanística resulta num loteamento, com área a
lotear de 7321,00m2, área total dos lotes de 5610,00m2, área
total de implantação de 1765,00m2 e área total de construção de
1765,00m2. O loteamento é composto por 5 lotes.
- Lote n.º 3, com a área de 791,00m2, destinado a habitação,
com a área de implantação de 315,00m2 e de construção de
315,00m2, respetivamente, com um piso acima da cota da soleira.
- Lote n.º 4, com a área de 1925,00m2, destinado a habitação,
com a área de implantação de 315,00m2 e de construção de
315,00m2, respetivamente, com um piso acima da cota da soleira.
- Lote n.º 5, com a área de 941,00m2, destinado a habitação,
com a área de implantação de 325,00m2 e de construção de
325,00m2, respetivamente, com um piso acima da cota da soleira.
Paços do Concelho de Vila Verde, aos 15 de janeiro de 2021.
O Vereador da Qualidade,
Ordenamento e Gestão do Território,
Manuel de Oliveira Lopes, Dr.

AVISO
Manuel de Oliveira Lopes, Vereador da Qualidade, Ordenamento
e Gestão do Território, da Câmara Municipal de Vila Verde.
Faz saber, para cumprimento do disposto do n.º 2, do artigo
78.º, do Dec-Lei no 555/99, de 16 de dezembro, na redação que
lhe foi conferida pela Lei 136/14, de 9 de setembro, em conformidade com o despacho de 12 de novembro do ano findo, que foi
emitida a alteração aos lotes n.º 12, 13 e 14, do alvará de loteamento n.º 4/2005, emitido em 14 de agosto de 1989, a favor do
Município de Vila Verde, sito nos lugares de Fonte e Aboboreira,
na União das Freguesia de Pico de Regalados, Gondiães e Mós,
deste concelho, inscritos na matriz urbana sob os artigos nos 543,
545 e 992-P e descritos na Conservatória do Registo Predial sob
os nos 292/20050901, 293/20050901 e 294/20050901, respetivamente
As alterações às especificações do alvará de loteamento respeitam o disposto no Plano Diretor Municipal, que se consubstancia no aumento das áreas da mancha de implantação e de
construção dos lotes acima identificados, bem como a introdução
de uso complementar de comércio em cada um dos lotes apresentando as seguintes características:
Lote n.º I2, com a área de 643,00 m2, com a área de implantação e de construção de 484,00 m2 e 544,00 m2, respetivamente, com dois pisos acima da cota da soleira.
Lote n.º I3, com a área de 648,00 m2, com a área de implantação e de construção de 484,00 m2 e 544,00 m2, respetivamente, com dois pisos acima da cota da soleira.
Lote n.º I4, com a área de 650,00 m2, com a área de implantação e de construção de 484,00 m2 e 576,15 m2, respetivamente, com dois pisos acima da cota da soleira.
Paços do Concelho de Vila Verde, aos 14 de janeiro de 2021.
O Vereador da Qualidade, Ordenamento
e Gestão do Território,
Manuel Oliveira Lopes, Dr.

AVISO

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

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

Manuel de Oliveira Lopes, Vereador da Qualidade, Ordenamento e
Gestão do Território, da Câmara Municipal de Vila Verde.
Faz saber, para cumprimento do disposto do n.º 2, do artigo 78.º,
do decreto-lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi conferida pela
lei n.º 136/14, de 9 de setembro, em conformidade com o despacho
de 12 de novembro de 2020, que foi emitida a alteração do alvará
de loteamento n.º 2/2020, emitido em 18 de dezembro de 2020, a
favor de Joaquim de Araújo Rodrigues, sito no lugar de Bouçós e
Laranjal, freguesia de Moure, deste concelho, inscrito na matriz rústica da respetiva freguesia sob o artigo 921 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Verde sob o n.º 1521/ 20200812.
A alteração às especificações do alvará de loteamento respeitam
o disposto no Plano Diretor Municipal, apresentando a seguinte característica:
- Alteração que se consubstancia na reformulação de todo o loteamento;
- Operação de loteamento, com a área a lotear de 10642,32m2, e
área sobrante de 5767,00m2, área total de implantação de
1632,00m2 passou para 2564,00m2 e área total de construção de
3264,00m2 passou para 3597,50m2. O loteamento é composto por
8 lotes.
Paços do Concelho de Vila Verde, aos 4 de janeiro de 2021.
O Vereador da Qualidade, Ordenamento
e Gestão do Território,
Manuel de Oliveira Lopes, Dr.
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SOBRE RODAS

ANUNCIE NAS
NOSSAS PÁGINAS

COMPRE NOS STANDS CM

VESPA 946
CHRISTIAN DIOR
UM NOVO ÍCONE
A conhecida casa de alta costura Dior aliou-se à Vespa
para criar uma edição especial da scooter italiana.
Fundadas no mesmo ano, em 1946, tanto a marca italiana como a casa parisiense
dedicada à alta costura estão ligadas pela forma como desejam inspirar as pessoas
a ver o mundo de uma forma alegre e diferente, onde a criatividade individual é
exponenciada.
É com base nesta ideia que nasce agora a Vespa 946 Christian Dior, uma edição
especial e limitada da icónica scooter italiana.
A estrutura monocoque da 946 mantém as suas linhas elegantes, mas passa a contar com gráficos que permitem sublinhar as sua imagem intemporal. E como estamos a falar de uma scooter que está na moda (literalmente!), a Vespa e a Dior colaboraram para criar um capacete e uma mala que combinam com as linhas e
gráficos da scooter.

DR

A data de fundação das duas empresas - 1946 - serve de inspiração para esta nova Vespa

RENAULT
PREMIUM
LANDER
410 cavalos

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
PREMIUM
270 cavalos
Ano 2012
69000 km

www. rolarverde.com

correiodominho.pt 21 de Janeiro 2021

Publicidade 29

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

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

30
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Agenda
Publicidade

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

TELEVISÃO
RTP 1
05:59
06:30
10:00
13:00
14:15
14:57
15:53
17:30
19:00
19:26
19:59
21:01
21:32
22:34
00:29
01:15
02:07
02:33

RTP 2

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Hora dos Portugueses
Filha da Lei
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
Campanha Eleitoral.
O Preço Certo
Telejornal
Linha da Frente
Joker
5 Para a Meia-Noite
Anatomia de Grey
Uma Cidade em 2 ou 3 Dias
Rtp Arena
O Sábio

18:35
18:58
19:20
19:45
20:10
20:15
20:30
21:22
21:30
22:01
22:46
23:45
01:01
02:02
05:48
06:32

Boss Baby
O Meu Cavaleiro e Eu
Bell E Sebastião
O Vale Encantado
Banda Zig Zag
Campanha Eleitoral
A Verdadeira Guerra
Dos Tronos
Folha de Sala
Jornal 2
Cobra
João Vilaret - O Domador
da Voz
Cinemax
Sociedade Civil
Euronews
Lusitana Paixão
Repórter África

SIC
05:30
06:00
08:30
10:00
13:00
14:45
16:00
18:00
19:00
19:15
20:00
21:30
22:30
00:00
00:45
02:00
02:45
03:15

TVI
Camilo, O Presidente
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Júlia
Viver a Vida
Tempo de Antena
Êta Mundo Bom!
Jornal da Noite
Amor, Amor
Terra Brava
Totalmente Demais
Passadeira Vermelha
Cartaz Cultural
Volante
Linha Aberta

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
03:00
03:45

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
Autores - Daniel Sampaio
Havai: Força Especial
Santa Bárbara

Publicidade

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 – deslocar; golpear. 2 - louro; insulto.
3 - esposa; argola. 4 - ajunte; anfiteatro. 5 - agora; enganar.
6 - criminosa; laça; céu. 7 - paragem; para. 8 - raivoso;
dono. 9 - contente; admirar. 10 - âmago; agravara.
11 - pasta; cortinas.
VERTICAIS: 1 – papaia; dinheiro. 2 - inteira; angelim.
3 - doação; gordos. 4 - lavoura; junto. 5 - completo; costado. 6 - então; mesmo; suspiro. 7 - ninharia; va-cilantes.
8 - peixinho; afugenta. 9 - púcaro; articulado. 10 - convidara; pira. 11 - esmagar; estros.

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

1
7

3

9

2

6

FARMÁCIAS

6

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

Rua José Alves Leite, 36

Praça da República, 398

Praça Guilherme de Abreu, 61

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
FILIPE T. 253 812 424

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
CUMEIRA T. 253 503 310

ARCOS DE VALDEVEZ
CENTRAL T. 258 515 173

PONTE DE LIMA
DA VILA T. 258 948 251

R. da Cumieira, 32

R. Cerqueira Gomes, 66

Av. António Feijó, Loja M

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CALENDÁRIO T. 252 378 400

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
CENTRAL T. 258 822 527

Av. de França, 1361

Praça Conselheiro Silva Torres

R. Manuel Espregueira 120

GUIMARÃES
NOBEL T. 253 516 599

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

Largo Dr. Martins Lima, 23-24

BRAGA
MISERICÓRDIA T. 253 201 680
Largo Carlos Amarante

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

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

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

R. de Santo António, 70

Rua de Galvão s/n

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
PEREIRA & BARRETO T. 251 652 252

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

R. Conselheiro João Cunha, 45

1
6
3

7

8

4

3

1

4

3

2

2

8

4

9

6

9

1

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - mudar; picar. 2 - amarelo; aca. 3 - madama; anel. 4 - ada; arena. 5 - ou; atabucar.
6 - re; ata; ar. 7 - paradela; al. 8 - irado; amo. 9 - ledo; adorar. 10 - imo; piorara. 11 - massa; salas.
Verticais: 1 – mamão; pilim. 2 - uma; urarema. 3 - dada; erados. 4 - arada; ado. 5 - rematado; pa.
6 - la; ate; ai. 7 - po; abalados. 8 - aru; amora. 9 - caneca; oral. 10 - acenara; ara. 11 - ralar; liras.
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CABRITINHA
DE VOLTA
das 8 às 19 horas

918 595 077

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

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.

Insólitos

925 751 527

Grupo de jovens oferece
álcool-gel à porta
de supermercado
e afinal era supercola

Uma mulher inglesa, natural de Bradford, no
Reino Unido, denunciou uma partida que um
grupo de jovens estava a realizar à porta de
um supemercado.
Os jovens estariam a oferecer álcool-gel, mas
afinal era super-cola. A mulher disse que os
sorrisos levaram-na a desconfiar e que os

Michelle
Silver

Publicidade 31

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

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

964 131 762

jovens acabaram por fugir quando ela
perguntou o que tinha o frasco. A mulher
disse mesmo que um dos rapazes estava
ansioso para que ela estendesse as mãos,
quando lhe perguntou se queria um
“esguicho”.
“O que está no frasco?”, perguntou a mulher.
O jovem que estava à sua frente disse que
era “apenas álcool-gel”, mas um dos amigos
acabou por denunciar a partida, gritando
que era “supercola”.

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 20/01/21

Sorteio 06/2021

14 19 28 31 40
+9
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

“Ela é uma flor.
Trata-a como tal”,
referiu a modelo na
sua conta pessoal do
instagram, num
trabalho realizado
pela fotógrafa Jimmy
G.

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: 4 de Ouros, que
significa Projetos.
Amor: Afaste os pensamentos
negativos. Melhores tempos virão.
Saúde: Inicie uma dieta e faça mais
exercício.
Dinheiro: Em breve terá novos
projetos e os seus objetivos serão
alcançados.
Números da Sorte:
2, 14, 21, 38, 45, 47
Touro
Carta do Dia: 4 de Espadas, que
significa Inquietação, Agitação.
Amor: Seja mais carinhosa com as
pessoas que ama. Batalhe pela sua
felicidade.
Saúde: Pode andar mais inquieta.
Beba chá de tília para acalmar.
Dinheiro: O trabalho não é tudo.
Faça atividades que lhe deem prazer.
Números da Sorte:
19, 21, 26, 35, 37, 40
Gémeos
Carta do Dia: 7 de Paus, que
significa Discussão, Negociação
Difícil.
Amor: Evite discutir e traga mais
estabilidade para o seu lar.
Saúde: Adote uma postura positiva
perante a vida.
Dinheiro: Poderá ter que fazer um
negócio difícil. Mantenha-se alerta e
tudo correrá bem.
Números da Sorte:
9, 11, 13, 24, 28, 32
Caranguejo
Carta do Dia: 8 de Espadas, que
significa Crueldade
Amor: O reencontro com um velho
amigo trará momentos de alegria.
Saúde: Para aliviar a tosse mastigue
gengibre fresco cru.
Dinheiro: Uma colega pode ser cruel
consigo. Proteja-se!
Números da Sorte:
1, 5, 14, 17, 24, 29
Leão
Carta do Dia: 4 de Paus, que
significa Ocasião Inesperada,
Amizade. Amor: Um amigo pode
precisar de desabafar. Saber ouvir é
uma virtude.
Saúde: Dê mais importância às
dores que sente. Se necessário vá
ao médico.
Dinheiro: Pode ter uma surpresa a
nível profissional.
Números da Sorte:
9, 14, 15, 32, 35, 42
Virgem
Carta do Dia: A Papisa, que significa
Estabilidade, Estudo e Mistério.
Amor: Terá tendência para andar
mais misterioso. Evite preocupar o
seu par.
Saúde: Coma maçãs. Ajudam a
ganhar força e fazem bem aos rins.
Dinheiro: A fase é estável. Mas
convém que controle os gastos
desnecessários.
Números da Sorte:
1, 7, 19, 24, 35, 43Balança

Balança
Carta do Dia: O Imperador, que
significa Concretização.
Amor: A harmonia reinará na sua
relação afetiva. Poderá concretizar
um desejo.
Saúde: Faça exercício físico. Dança
ou ginástica. O que lhe der mais
prazer.
Dinheiro: Fase de equilíbrio
financeiro. Descontraia.
Números da Sorte:
2, 8, 15, 34, 38, 41
Escorpião
Carta do Dia: A Imperatriz, que
significa Realização.
Amor: Marque um jantar com os
seus amigos. Mostre-lhes o seu
carinho.
Saúde: Cuidado com os esforços.
Evite carregar muitos pesos.
Dinheiro: Pode avançar com um
novo negócio.
Números da Sorte:
5, 9, 17, 35, 45, 49
Sagitário
Carta do Dia: 9 de Copas, que
significa Vitória.
Amor: Seja sempre amorosa com o
seu par. Há que dar para receber.
Saúde: Para melhorar o humor coma
espinafres. Também dão energia.
Dinheiro: Continue a ser disciplinada
e alcançará a vitória.
Números da Sorte:
8, 17, 25, 32, 36, 49
Capricórnio
Carta do Dia: Cavaleiro de Copas,
que significa Proposta Vantajosa.
Amor: Deverá dar-se a conhecer
mais aos outros. A felicidade espera
por si!
Saúde: Possíveis dores de
estômago. Beba chá de cidreira para
acalmar.
Dinheiro: Pode receber uma
proposta de trabalho que será muito
vantajosa.
Números da Sorte:
7, 9, 17, 20, 36, 48
Aquário
Carta do Dia: 8 de Copas, que
significa Concretização, Felicidade.
Amor: Possibilidade de realizar um
sonho a nível amoroso.
Saúde: Tendência para dores de
dentes. Procure o dentista.
Dinheiro: Controle os gastos. No
poupar está o ganho!
Números da Sorte:
16, 18, 19, 21, 36, 48
Peixes
Carta do Dia: 7 de Ouros, que
significa Trabalho.
Amor: Seja mais dedicada ao seu
par. Dê mais estabilidade à sua
relação.
Saúde: Adote uma postura perante a
vida.
Dinheiro: Poderá fazer um novo
negócio. Mantenha-se alerta e tudo
correrá bem.
Números da Sorte:
1, 9, 12, 35, 46, 48
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Esposende

Presidenciais

Município oferece testes à covid-19
aos elementos das mesas de voto

Recolhidos 164 votos
antecipados
em Viana do Castelo...
As equipas de recolha de votos de
pessoas em confinamento obrigatório recolheram 164 votos antecipados para as eleições presidenciais em
todas as 27 freguesias de Viana do
Castelo. A recolha foi feito, porta a
porta, “por duas equipas, cada uma
com três elementos, montadas pelas
autarquias, devidamente equipadas
e com regras sanitárias estritas”.
Votaram nos lares 80 munícipes, tendo sido também recolhido 84 votos
de munícipes em confinamento.

... e 10 em Vila Nova
de Cerveira

Uma equipa da Câmara de Vila Nova
de Cerveira recolheu, ontem, 10 boletins de voto dos 11 cidadãos inscritos no voto antecipado para as
presidenciais de domingo, devido a
confinamento obrigatório ou isolamento profilático.
No último domingo, no auditório da
biblioteca municipal, de um total de
131 inscritos no voto antecipado por
mobilidade, votaram 126 cidadãos,
correspondendo a uma taxa de participação de 96,18%.

Recolha em Amares
Uma delegação responsável pela recolha de votos antecipados correspondentes às eleições presidenciais
2021 deslocou-se, ontem, à casa de
eleitores de Amares em confinamento obrigatório. A recolha dos
boletins de voto foi realizada porta
a porta, cumprindo todas as regras
sanitárias.
Publicidade

O Município de Esposende vai proporcionar testes à covid-19 a todos
os elementos que vão integrar as mesas de voto nas eleições
presidenciais do próximo domingo. Por precaução e para minimizar
a probabilidade de contágios de covid-19, o Município, apesar de
não ter qualquer obrigação de o fazer, entendeu disponibilizar a
possibilidade de testagem aos 180 elementos das 36 mesas de voto
que estarão em funcionamento no concelho. Destes elementos, os
que entenderem poderão fazer o teste antigénio, o denominado
teste rápido, no Centro de Rastreios COVID 19 ‘Drive Thru’, instalado
no recinto da feira de Esposende, na sexta-feira ou no sábado. Caso
sejam detectados casos positivos, os infectados serão substituídos.

Viana do Castelo

Observatório internacional
nasce na Serra d’Arga

Um investimento de cerca de 200 mil euros vai permitir criar, até final de Junho, um Observatório Internacional da Serra d'Arga, em São Lourenço da Montaria, informou ontem a Câma Municipal de Viana do Castelo. Em comunicado, o município especificou que a “construção da nova valência começa ainda este mês, com um prazo de execução de seis meses,
devendo estar concluída até final de Junho”.
Trata-se de “um espaço de investigação científica, com disponibilidade de residência para
investigadores”.
O “projecto para a Qualificação das Experiências de Turismo de Aldeia no Minho - Observatório Internacional da Serra d'Arga surge no âmbito do Programa de Valorização Económica
de Recursos Endógenos (PROVERE) - Minho INovação, candidatado ao Norte 2020”.
Segundo a Câmara de Viana do Castelo, “o edifício onde ficará instalado o observatório tem
uma localização privilegiada em relação à montanha, colocando-se no sopé desta, junto à
entrada da Serra d'Arga, mas simultaneamente perto do centro cívico de São Lourenço da
Montaria”.
“Será um edifício rectangular de três pisos, entre espaços de trabalho/reuniões, laboratório
e alojamento, incluindo áreas de apoio”, acrescenta.
De acordo com a autarquia, “a Serra d'Arga é detentora de recursos naturais ímpares, de
uma paisagem singular e com um património material e imaterial de ordem natural, ambiental, histórico e cultural de elevado valor”. É, por isso, considerada de “grande relevância”
a implementação do Observatório Internacional da Serra d'Arga.
O observatório “irá permitir a criação de instalações que permitam acolher investigadores
para a realização de diversos estudos nas mais vastas áreas de intervenção (geologia, fauna, flora), de modo a permitir a compreensão da identidade da Serra d'Arga.”
O novo equipamento permitirá ainda “explorar e aumentar o conhecimento do garrano, enquanto raça equídea autóctone dos sistemas montanhosos do Alto Minho que habita na
Serra d'Arga, da biodiversidade, dos ecossistemas, do património geológico, da paisagem,
designadamente os seus valores faunísticos e geológicos, a avaliação e valorização dos seus
serviços de ecossistemas e da infra-estrutura verde que esta constitui”.

Valença

Vacinação contra a covid-19 nos lares

O início da vacinação contra a covid-19 em Valença arranca segunda-feira, 25 de Janeiro, com as primeiras vacinas a serem administradas nos lares da Santa Casa da Misericórdia e da Cruz Vermelha
de Valença. O presidente da Câmara Municipal de Valença, Manuel
Lopes, obteve a garantia de Rui Teixeira, administrador executivo da
Unidade Local de Saúde do Minho, sendo que quanto à demais população está previsto iniciar a vacinação em Março.
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