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Braga

Câmara e Agrupamentos
COVID-19
asseguram refeições
653,878
e acolhimento a crianças PORTUGAL

MORTES

11,012 (+291)

RECUPERADOS

Casos Confirmados

ALUNOS BENEFICIÁRIOS dos escalões A e B têm as refeições asseguradas
durante a suspensão lectiva. Também há resposta para acolher crianças
cujos encarregados de educação trabalhem em serviços essenciais.
COVID-19

| Marlene Cerqueira |

Nesta suspensão lectiva, forçada
pela pelas medidas para mitigar
a propagação da Covid-19, o
Município de Braga mantém o
apoio alimentar aos alunos beneficiários dos escalões A e B, bem
como a todos os alunos que, justificadamente, necessitem deste
apoio.
Em comunicado, a autarquia
explica que a medida é aplicada
em parceria com os agrupamentos de escolas e todas as entidades parceiras do Município.
As refeições, tal como na primeira vaga da pandemia, são
servidas em regime take-away.
A agência Lusa avançou ontem
que, desde o encerramento das
escolas, tinham sido servidas 81
refeições.
Além das refeições, também
está a ser assegurado, pelos
Agrupamentos de Escola, o aco-

lhimento e acompanhamento
dos alunos cujos pais ou encarregados de educação trabalhem
em serviços considerados essenciais, concretamente profissionais na área da saúde, dos serviços de segurança e socorro,
forças armadas, profissionais de
gestão e manutenção de infra-estruturas essenciais.
No Concelho de Braga são 13

lll
“A medida surge
na sequência da suspensão
das actividades lectivas
dos estabelecimentos
de ensino decretada
pelo Governo e é aplicada
em parceria com
os agrupamentos de escolas
e todas as entidades
parceiras do Município.”

as escolas que asseguram estas
respostas: Escola Secundária Alberto Sampaio; Escola Básica do
Fujacal; Escola Básica de Gualtar; Escola Básica n.º 2 de Lamaçães; Escola Básica de Braga
Oeste; Escola Básica de Celeirós; Escola Básica Frei Caetano
Brandão; Escola Básica de Mosteiro e Cávado; Escola Básica de
Real; Escola Básica de Trigal de
Santa Maria; Escola Básica Dr.
Francisco Sanches; Escola Básica de Palmeira; e Conservatório
de Música Calouste Gulbenkian.
Ontem eram 24 as crianças a
beneficiar o serviço de acolhimento nas escolas.
A autarquia recorda ainda que
os profissionais de primeira linha com filhos menores de três
anos, e que necessitem de resposta social para esta faixa etária, devem enviar um e-mail para cdssbraga-ips@seg-social.pt,
com indicação do nome da
criança, filiação e contacto.

Ontem não se registaram óbitos associados à Covid-19

Braga com 85 novos casos
e 2607 pessoas em vigilância activa
COVID-19

| Marlene Cerqueira |

O concelho de Braga registou
ontem 85 novos casos de Cobvid-19, o número mais baixo das
últimas semanas. Sem mortes a
lamentar, esta terça-feira fica
também marcada por terem sido
dadas como recuperadas mais
170 pessoas.
De acordo com um ponto de situação feito pela autoridade de
saúde local ao Município de

Braga, no final do dia de ontem,
o concelho registava um total
acumulado de 14.866 casos de
Covid-19.
O número de óbitos mantinhase nos 172.
Há já 12.951 pessoas recuperadas da infecção pelo novo coronavírus.
Assim, o concelho conta agora
com 1743 casos activos de Covid-19 registados na comunidade, menos 85 do que na segunda-feira.

Quanto ao número de pessoas
colocadas em isolamento profiláctico pelas autoridades de saúde, por terem tido contacto de
risco com alguém infectado,
eram ao final do dia de ontem
2607, mais 131 que anteontem
Apesar de a situação epidemiológica do concelho não ser tão
grave como em Novembro, Braga continua a integrar a lista de
concelhos de risco extremamente elevado para a propagação da
Covid-19.
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Portugal
Média de novos casos
na academia
mantém-se elevada
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A Universidade do Minho divulgou que a média de novos casos
diários confirmados de Covid-19
em membros da comunidade
académica, calculada a sete e 15
dias, é agora de 3,4 e 5,5, respectivamente. O ponto de situação divulgado semanalmente
pela UMinho é elaborado a partir dos casos reportados no formulário de notificação e acompanhamento que a instituição
de ensino desenvolveu para prevenir e controlar a pandemia.

91764
CENTRO

227893
LISBOA
E VALE DO TEJO

22724
ALENTEJO

15529
ALGARVE

3472

3284

MADEIRA

AÇORES

* dados
da DGS

100,486,859

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 204,288 NOVOS CASOS

72,486,182

CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
RÚSSIA
REINO UNIDO

25,874,814
10,689,202
8,881,853
3,756,931
3,689,746

2,156,109

MORTES

ACTIVOS

432,031 9,821,197
153,722 179,004
217,806 954,445
70,482 511,888
100,162 1,941,366

CRÍTICOS

26,232
8,944
8,318
2,300
4,032

Mundo
Vacinas são oportunidade que não se pode desperdiçar
O director-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, avisou que as vacinas estão a dar “uma janela de oportunidade” para controlar a pandemia, que não deve “ser desperdiçada”. Falava no encerramento da 148.ª sessão do Conselho Executivo da OMS,
quando insistiu na necessidade de as vacinas terem distribuição equitativa.
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Idoso viola ordem de confinamento
e obriga a paragem de autocarro
INCIDENTE ocorreu ontem de manhã em Adaúfe. Administração dos Transportes Urbanos de Braga
assegura vigilância dos restantes passageiros e do motorista.
SOCIEDADE

| José Paulo Silva |

Os seis passageiros e o motorista que seguiam ontem no autocarro dos Transportes Urbanos
de Braga (TUB) onde foi dectectado um idoso infectado com
Covid-19 estão a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.
Cerca das 11horas, os TUB foram alertados para a existência
de um passageiro infectado com
o novo coronavírus na viatura
que fazia a ligação entre a freguesia de Adaúfe e a cidade de
Braga.
Segundo informou a GNR, foi
a própria esposa do passageiro a
alertar que o mesmo saiu de ca-

DR

Passageiro infectado com Covid-19 obriga a paragem e isolamento de autocarros dos TUB

sa, violando a ordem de confinamento a que estava obrigado.
Teotónio dos Santos, administrador dos TUB, disse ao Correio do Minho que a empresa foi
também avisada na hora do sucedido, tendo sido accionadas as
normas de segurança adequadas,
nomeadamente a paragem e fecho do autocarro.
“Mal soubemos do sucedido,
contactámos de imediato a
GNR, Protecção Civil e autoridades de Saúde”, adiantou o responsável, confiante que os restantes passageiros e motorista
não correrão grandes riscos, dada a escassa lotação do autocarro.
O idoso foi encaminhado de
imediato pela GNR e Protecção
Civil para o seu domicílio, tendo
sido identificado e os factos
ocorridos remetidos para o Ministério Público, já que está em
causa a violação do confinamento obrigatório.
O autocarro em causa foi, naturalmente, desinfectado, lamentando Teotónio dos Santos a
ocorrência do incidente de ontem, o qual seria sempre impossível de evitar.

Confinamento provoca nova quebra de passageiros

TUB já investiram 300 mil euros em medidas Covid-19
TRANSPORTES

| José Paulo Silva |

Os Transportes Urbanos de Braga investiram cerca de 300 mil
euros desde o início da pandemia na aquisição de produtos e
equipamentos de protecção individual, bem como de higienização e desinfecção de instalações
e viaturas.
Entre as medidas previstas no
plano de contingência dos TUB
de resposta à pandemia desta-

cam-se o reforço da desinfecção
e higienização dos autocarros,
dos postos de venda e restantes
instalações da empresa municipal, a par da distribuição de
equipamentos de protecção individual por todos os colaboradores e a disponibilização de desinfectantes em todas as viaturas.
O administrador Teotónio dos
Santos disse ontem ao Correio
do Minho que esses gastos
acrescidos nos últimos meses,

necessários para garantir a segurança da operação de transporte de passageiros, acompanham
uma redução significativa das
receitas da transportadora municipal, por força dos confinamentos e das medidas restritivas ao uso do transporte público.
“É um esforço que temos feito
e que vamos continuar a fazer
para responder às necessidades
da população”, justificou aquele
responsável.

Com o mais recente confinamento, que levou ao encerramento, entre outras actividades,
do comércio e dos serviços não
essenciais e dos estabelecimentos de ensino, os TUB registaram uma quebra de quase 40%
de viagens validadas.
Algumas linhas de maior procura na área urbana, como aquelas que ligam a Estação de Comboios e a Universidade do Minho, os centros comerciais Minho Center e Nova Arcada e as

freguesias de Lamaçães a Ferreiros (E.Leclerc) viram a sua cadência reduzida, tendo sido suspensos todos os circuitos escolares operados pela empresa
municipal.
Aos sábados e domingos, a
partir das 13 horas, a transportadora municipal reduz, significativamente, a sua oferta em todo
o concelho, opção que se justifica com as medidas de recolhimento obrigatório impostas pelo
actual estado de emergência.
Publicidade
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Décimo aniversário celebrado
com uma actividade por mês

+ balanço
“Fazemos um balanço
muito positivo destes 10
anos. Quando pensamos
criar a CERCI estávamos
em plena crise e fomos
avançando muito
lentamente. A verdade
é que estivemos sete
anos sem qualquer tipo
de apoio”, recordou
a presidente.

UM LIVRO INFANTIL, uma edição exclusiva e limitada da Senhora do Leite e uma exposição
fotográfica são apenas algumas das iniciativas agendadas para se celebrar o aniversário da CERCI.
CERCI BRAGA

| Patrícia Sousa |

“Cada qual sabe amar a seu
modo; o modo, pouco importa; o
essencial é que saiba amar.”
Machado de Assis
“Parabéns à nossa CERCI que
sempre tão bem nos trata. Foram
10 anos de amor e, por isso, estou tão grata”. As palavras de
Cláudia Raimundo, uma das 30
utentes da CERCI Braga, dizem
muito dos 10 anos que a instituição celebrou ontem. Longe de
ser o dia de festa sonhado, a presidente da cooperativa, Vera
Vaz, adiantou que o aniversário
será celebrado com uma actividade por mês. Um livro infantil,
uma edição exclusiva e limitada
da Senhora do Leite e uma exposição fotográfica são apenas algumas das iniciativas agendadas.
“Gostávamos de celebrar o 10.º
aniversário pelo menos com os
nossos utentes e família, uma celebração pequena, mas nem isso
conseguimos, com o confinamento é cada um em sua casa”,
lamentou a presidente, adiantando que o dia de ontem foi festejado no digital com a partilha de
inúmeras mensagens de personalidades e responsáveis de instituições da cidade, bem como
os testemunhos de utentes, familiares e voluntários.
A Senhora do Leite já é “um
símbolo da instituição e da cidade” e, por isso, vai ser lançada, a
propósito do 10.º aniversário,
uma edição exclusiva e limitada.
“Tem tido muita receptividade
das pessoas e achamos que seria
interessante fazer uma edição
exclusiva e limitada, poucas peças para colecção”, justificou
Vera Vaz, acreditando que até
Abril esteja o processo concluído. “Estamos a tratar disto com a
designer e terá algumas limitações de acordo com o material
utilizado”, explicou ainda a presidente, que conta ter a peça à
venda em vários locais da cidade
“dependendo da evolução da

DR

Vera Vaz lembrou
que a instituição esteve
a funcionar com 22
clientes sem apoio
da Segurança Social.
“Foram anos muito
complicados e foi muito
difícil segurar a situação,
mas quando tivemos
o acordo rapidamente
tudo se equilibrou
e este ano estamos
a fazer um investimento
nas residências
autónomas”, sublinhou
a responsável.

CERCI Braga celebrou ontem o 10.º aniversário, mas não foi possível fazer a festa como em anos anteriores

lll
“A CERCI Braga foi
um projecto que tive
oportunidade
de acompanhar desde a sua
criação. Está marcado
pela coragem de avançar,
pelo arrojo de desenvolver
novas valências e ser mais
ambicioso na concretização
de projectos e pela
dedicação constante.”

lll
“Parabéns CERCI Braga.
Depois deste ano venham
muitos mais anos com
muitos projectos
concretizados. Tenho muito
orgulho de fazer parte desta
equipa, de coração.
Espero que tenham sempre
sucesso, continuem a crescer
e que eu possa estar do
vosso lado.”

lll
“A CERCI Braga está desde
2011 a partilhar sorrisos
e a ajudar todos aqueles
que mais precisam. Tem
contribuído fortemente para
a congregação e articulação
de esforços, contribuindo
para aumentar a qualidade
de vida daqueles que mais
precisam. A CERCI tem tido
um papel muito activo.”

lll
“Muitos parabéns CERCI
Braga. Tem sido um
privilégio ver-vos crescer
de forma tão notável
e acompanhar o trabalho
excepcional que têm feito
com cidadãos tão
vulneráveis e que tanto
precisam do vosso apoio.
Obrigada por todo o carinho
com que sou recebida.”

Ricardo Rio
Presidente CM Braga

Raquel Martins
Terapeuta Ocupacional CERCI

Aida Alves
Directora BLCS

Isabel Vilaça
Voluntária desde 2014

pandemia”.
Outra das acções inseridas no
10.º aniversário é ‘A Loja dos
Brinquedos’, um livro infantil
em torno do “super poder da diferença” e da necessidade de se
olhar para a diversidade com entusiasmo. O livro já foi lançado
antes do Natal e seria agora
apresentado. “Este livro foca na
inclusão e pretende ser um instrumento de trabalho quer no
seio das famílias quer em contexto de jardim-de-infância e 1.º
ciclo”, assegurou a presidente,

esperando envolver a comunidade à volta desta temática, tendo
como objectivo ainda angariar
fundos, já que o ano passado a
instituição “perdeu muita receita
extraordinária que é o que permite avançar com projectos”.
Neste momento, estão a ser
preparados materiais presenciais
e digitais para depois, quando
for possível, trabalhar junto das
escolas. “Estamos disponíveis
para ir às escolas com uma contadora de histórias e os nossos
clientes e envolver as crianças

nesta temática”, adiantou Vera
Vaz, informando que o livro já
está à venda on-line, esperandose que depois do confinamento
seja possível estar à venda em
vários locais da cidade.
A CERCI Braga tem ainda programada uma exposição fotográfica para o final do ano. “Temos
algumas iniciativas abertas a todos, prevendo-se que no final do
ano já esteja a situação mais calma e aí possamos ter iniciativas
abertas ao público e que as pessoas possam assistir”, eviden-

ciou.
Os tempos não têm sido fáceis
e Vera Vaz confidenciou que a
residência autónoma que a instituição tem a funcionar só teve financiamento do Instituto Nacional para a Reabilitação até Dezembro passado. “Estamos a dar
continuidade com meios próprios, tendo que assegurar alimentação e cuidados 24 horas
por dia sem ter apoio financeiro.
Mas tudo se faz e acredito que
vamos conseguir os apoios necessários”, referiu.
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Centro de lavagem automóvel
estará a funcionar no Verão
AINDA ESTE ANO, a CERCI Braga vai abrir a segunda residência autónoma para mais cinco utentes.
Apartamento está a ser equipado e instituição procura dois estudantes universitários para lá viverem.
CERCI BRAGA

DR

| Patrícia Sousa |

Caminhada Mágica

Para além da já anunciada abertura da segunda residência autónoma para mais cinco utentes, a
CERCI Braga vai criar um centro de lavagem automóvel nas
instalações do Centro de Actividades Ocupacionais (CAO), situado nas antiga EB1 de Navarra. “Estamos a elaborar o projecto e pretendemos avançar no
terreno logo que a pandemia
permita”, confirmou a presidente da instituição. Vera Vaz acredita que tudo estará a funcionar
no próximo Verão, esperando
que “seja uma grande fonte de
receita” para a CERCI.
O novo serviço que a CERCI
está a preparar tem como objectivo angariar receitas para novos
projectos da instituição, capacitando também os jovens, que
vão receber comparticipação pelo trabalho. “Acreditamos que
será um serviço interessante para as comunidades vizinhas e para os colaboradores da empresa
que está instalada junto ao nosso
centro”, apelou a presidente, referindo que, neste momento, o
CAO conta com 30 utentes.
Entretanto, a segunda residência autónoma está a ser equipada, depois de um casal ter presenteado a cooperativa. No dia
que celebrou 38 anos de casados, o casal ofereceu um donativo que permitiu a aquisição do
imóvel. “Durante o mês de Fevereiro vamos ter a casa preparada e entretanto estamos a fazer a
selecção dos candidatos e aguardar a candidatura de estudantes
universitários (ver caixa ao lado)
para se juntarem ao projecto. Se
tudo correr bem, em Março já teremos a residência autónoma em
pleno funcionamento”, assumiu.
A CERCI Braga tem também
um projecto de capacitação profissional em parceria com várias
empresas, nomeadamente restaurante, cafés e gráfica. “Desde
Março que a actividade foi suspensa e os nossos utentes estão

Caminhada Mágica

Pirilampo Mágico
tem impacto
“muito
significativo”

DR

Centro de lavagem automóvel vai ser instalado junto ao Centro de Actividades Ocupacionais (CAO), na antiga EB1 de Navarra

+ INHouse
A CERCI Braga com o
apoio dos Prémios BPI
La Caixa Capacitar 2020
implementará o projecto
INclusive House, uma
resposta residencial para
adultos com deficiência
intelectual ligeira.

DR

Casal ofereceu donativo que permitiu a aquisição da futura residência autónoma

muito tristes pelo facto de não
estarem a trabalhar, mas tivemos
de o fazer para os proteger e salvaguardar”, referiu a presidente,
evidenciando aqui que a gráfica
continua a dar trabalho, que estava a ser feito na instituição.
“Até agora, conseguimos evitar que houvesse contágios dentro da instituição. Tivemos al-

guns colaboradores positivos,
mas em situações externas, e
também uma cliente positiva,
mas que já não estava há muito
tempo connosco. Conseguimos
não ter nenhum foco e foi muito
importante porque trabalhamos
com pessoas com saúde muito
frágil e famílias muito idosas”,
constatou Vera Vaz.

Neste momento,
a instituição está
à procura de candidato
a estudante
universitário, que viverá
com os participantes
do projecto.
Os dois estudantes vão
usufruir de alojamento
gratuito e em troca
ajudam nas tarefas da
vida diária, mas sempre
com o apoio da CERCI.

O Pirilampo Mágico é hoje
um dos “maiores símbolos” de
solidariedade social e o envolvimento da comunidade permite a angariação de fundos,
assim como o cumprimento de
um objectivo maior, que é o da
sensibilização para a aceitação
da diferença.
“A campanha de 2020 foi
suspensa e este ano ainda não
sabemos como vai ser”, lamentou a presidente da
CERCI Braga.
Vera Vaz destacou o impacto
“muito significativo” da campanha para a instituição, que
há uns anos promove também
a ‘Caminhada Mágica’, que
conta já com cerca de dois mil
participantes em cada edição.
Estas duas iniciativas acabam por ser fontes de receitas
da instituição para conseguir
depois concretizar projectos e
criar respostas necessárias.

lll
“Tem sido um trabalho
com base no nosso esforço
e na capacidade de nos
reinventar. A maioria
dos colaboradores está
connosco desde o início
e veste muito a camisola.
Todos sentem muito este
projecto. Não nos caiu nada
do céu, as coisas têm sido
difíceis, mas temos tido
muito boas surpresas
pelo caminho.”
Vera Vaz
Presidente da CERCI Braga
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27 de Janeiro 2021 correiodominho.pt

+ mais
DE 1 DE JANEIRO A 15
DE NOVEMBRO DE 2020,
FORAM ASSASSINADAS

30
MULHERES.

16
FEMICÍDIOS NAS RELAÇÕES
DE INTIMIDADE

14
ASSASSINATOS
EM OUTROS CONTEXTOS

12
DE FAMILIARES

2
ASSASSINATOS EM
OUTROS CONTEXTOS
DR

Primeira conferência sobre ‘Violência Doméstica: compreender para intervir’, promovido pela Cáritas Arquidiocesana de Braga

Confinamento potencia violência doméstica
com o distrito a registar subida de casos
SENSIBILIZAR e consciencializar para a realidade social da Violência Doméstica, enquanto problema de saúde pública é um
dos objectivos do Ciclo de Conferências sobre ‘Violência Doméstica: compreender para intervir’ promovido pela Cáritas de Braga.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

| Isabel Vilhena |

O distrito de Braga é o único no
país que regista uma tendência
de subida de crimes de violência
doméstica, entrando em contraciclo com o panorama nacional.
Um retrato revelado por Fernando Martins, Major da Guarda
Nacional Republicana e chefe da
secção de investigação criminal
da GNR de Braga na I Conferência sobre ‘Violência Doméstica:
compreender para intervir’, promovido pela Cáritas Arquidiocesana de Braga, através do Centro
de Informação e Acompanhamento a Vítimas de Violência
Doméstica (CIAVVD), em parceria com a Escola de Direito da
Universidade do Minho.
Segundo os dados da GNR,
“em dos 25 mil crimes praticados em 2019, o de violência do-

méstica é o crime com maior expressão no contexto nacional,
assumindo o valor mais alto desde 2010. Em termos absolutos os
distritos de Braga, Lisboa, Porto, Setúbal, Aveiro representam
60 por cento do total de crimes”.
Fernando Martins, Major da
Guarda Nacional Republicana,
dá nota de uma diminuição de
283 crimes no distrito, de 2019
para 2020, acompanhando a descida a nível nacional.
Já o crime de violência doméstica, Fernando Martins fala de
um aumento deste crime, “em
termos nacionais, em 2019, o
distrito de Braga é o único distrito do país em que a violência doméstica tinha aumentado enquanto o resto do país estava a
descer”.
No panorama do distrito, os
concelhos de Braga, Famalicão,
Guimarães, Barcelos e Fafe são

os que registam menor número
de crimes.
Para prevenir e combater este
tipo de crimes, Fernando Martins apresentou o Núcleo de Investigação e de Apoio a Vitimas
Específicas (NIAVE) que tem
como qualificar a resposta operacional da Guarda, tanto ao nível da prevenção como da investigação criminal.
A criminóloga Ana Guerreiro
chamou a atenção para algumas
particularidades da violência doméstica em momentos de crise.
“Com a pandemia na sombra, o
confinamento potencia os crimes de violência doméstica.
Com os agressores e as vítimas
no mesmo espaço, associado a
consumos de álcool, drogas e
desemprego, tudo se conjuga para tudo acontecer”, disse Ana
Guerreiro, apontando a prevenção primária como a melhor for-

ma de combater a violência doméstica.
A necessidade de respostas integradas numa abordagem
abrangente e transversal ao tema
da violência doméstica foi outra
ideia sublinhada por todos os intervenientes.
Para o advogado João Massano, presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos
Advogados, defende a necessidade urgente de “olharmos para
este fenómeno de um modo multidisciplinar. Esta é a única forma de termos êxito no combate a
este fenómeno”, realçando que o
papel do advogado passa pela
consciência de que sozinhos nada fazemos”.
João Massano lembrou ainda
que nos dias de hoje o ditado
‘entre marido e mulher ninguém
mete a colher’ não sentido”, defendendo que “a comunidade

tem que meter a colher”.
Por seu turno, Flávia Loureiro,
vice-presidente da Escola de Direito da Universidade do Minho,
explicou que a “violência doméstica é muito mais do que um
crime. É toda uma constelação
narrativa com muitos diplomas
que visam dar a maior protecção
possível às vítimas”.
A conferência ‘Um olhar multidisciplinar sobre o fenómeno’
foi a primeira de um ciclo que se
outras conversas online que se
vão realizar ao longo deste ano
de 2021 que visam fomentar a
discussão em torno desta problemática, na vertente jurídica que
hoje assume, através de um
olhar multidisciplinar, mas também sensibilizar e consciencializar a comunidade para a realidade social da Violência Doméstica, enquanto problema de saúde pública.
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§Covid-19
Primeira fase do processo concluídas

Residentes e profissionais
da Resisénior vacinados

DR

Rui Oliveira, presidente do Associação Académica da Universidade do Minho

Nomeação
é benéfica
para a academia
minhota

Concluiu-se esta semana a primeira fase do processo de
vacinação contra a Covid-19 implementada na Resisénior
Gold, de acordo com as directrizes da Direcção-Geral da
Saúde. Todos os residentes e profissionais da insti-tuição
já foram vacinados. Chegou finalmente o dia tão aguardado por residentes e profissionais da instituição que fazem parte do grupo que está identificado na primeira fase do plano nacional de vacinação contra a Covid-19. De
acordo com o director técnico da Resisénior Gold, Carlos
Branco, a luta contra a pandemia entra agora numa nova
fase. “Com o arranque do plano de vacinação contra a Covid-19 entramos agora numa nova fase. Foi de facto importante priorizar a vacinação em instituições como a
Resisénior Gold. Trata-se de um reforço de confiança para

todos nós - residentes, familiares e equipa técnica - vincando-se a certeza de que a segurança é salvaguardada”,
disse.
Publicidade

PRESIDENTE DA AAUM considera a nomeação
de Braga para Melhor Destino Europeu 2021
benéfica nos dois sentidos, para a cidade
e para a comunidade académica.
TURISMO

| Isabel Vilhena |

Na corrida a Melhor Destino Europeu 2021, Braga volta a estar
nomeada, depois da conquista
de segundo melhor destino em
2019.
Rui Oliveira, presidente da Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM), considera esta nomeação benéfica
nos dois sentidos, para a cidade
e para a comunidade académica.
Para Rui Oliveira a “comunidade académica ajudou a atrair
mais juventude para a cidade e
trouxe uma linha de modernidade assente na cultura bracarense
que hoje a cidade tem. Esta é
uma realidade inequívoca”, disse o presidente da AAUM.
Por outro lado, Rui Oliveira salienta “o património cultural incrível que a cidade possui. É esta conjugação de factores que
colocam Braga no topo das preferências de melhor destino europeu”.

O presidente da Associação
Académica da Universidade do
Minho espera que Braga saia
vencedora e que possa estar novamente no topo na lista, desta
vez em primeiro lugar”.
As votações decorrem online
até 10 de Fevereiro. O apoio de
todos é essencial para que Braga
possa continuar o seu percurso
de afirmação no contexto turístico internacional.
Sob o mote ‘2000 Anos, Um
Destino’, Braga possui uma
oferta turística que apela a diferentes perfis de viajantes e mercados, aliando história, juventude, natureza, espiritualidade,
gastronomia, cultura e inovação.
Braga é o único destino nacional nomeado para receber esta
distinção no ano de 2021. O destino vencedor e os nomeados habitualmente beneficiam de um
aumento do número de visitantes e da visibilidade internacional, o que ajudará à retoma do
sector turístico na cidade no período pós-Covid-19.
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Crespos e Pousada
§concurso
Câmara Municipal
Vencedores do
concurso da Edição
Fonográfica revelados
Os músicos bracarenses Jorge
Castro (Indigo Quintet), João
Nuno Vilaça (OCENPSIEA), Sérgio
Freitas e Inês Malheiro Pereira
foram os vencedores do Concurso
de Apoio à Edição Fonográfica de
Intérprete de Musica
Contemporânea, promovido pela
Câmara Municipal de Braga e
pela Braga’27, entre 5 e 30 de
Dezembro do ano passado.
Jorge Castro e João Vilaça foram
contemplados com uma bolsa
de 5 mil euros cada um, e Inês
Malheiro Pereira e Sérgio Freitas
tiveram direito, cada um, a uma
bolsa de 2.500 euros.
O concurso contou com 42 candidaturas e teve como finalidade
apoiar projectos nos domínios da
Electrónica, Hip-Hop, Jazz.
As bolsas atribuídas vão permitir
aos músicos desenvolver novos
conteúdos musicais que poderão
ser apresentados publicamente
em breve, e destinam-se a
suportar custos relacionados com
a gravação e produção de novas
obras fonográficas de bandas e
músicos bracarenses.
O júri, composto por Gonçalo
Frota (jornal Público) , João
Carvalho (director do Festival
Vodafone Paredes de Coura) e
Luís Ferreira (consultor artístico
da Braga’27) teve em conta a
qualidade artística dos projectos,
do Portfólio dos candidatos, o
percurso artístico dos mesmos e
a razoabilidade do orçamento de
cada candidatura.
A organização lembra que o
sector musical tem sido um dos
mais afectados com a pandemia
de Covid-19, com os artistas e
criadores a verem reduzida a sua
actividade regular, sobretudo no
que diz respeito às actuações ao
vivo.

“É fundamental falar do holocausto
para que não se volte a repetir”
BIBLIOTECA Lúcio Craveiro da Silva assinalou o Dia Internacional em Memória das Vítimas
do Holocausto com um encontro sobre a ‘Convivência da Ficção e não Ficção no Tema do Holocausto’.
BRAGA

| Miguel Viana |

“O holocausto não deve ser banalizado nem sacralizado, de
forma que não se possa falar
desse assunto”. A opinião foi
transmitida ontem pela historiadora Irene Pimentel no encontro
com o tema ‘Convivência da
Ficção e não Ficção no Tema do
Holocausto’.
O encontro, que decorreu na
plataforma Zoom, foi organizado pela Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva (BLCS), e teve como
finalidade dar a conhecer o Holocausto aos mais novos.
“Com este encontro comemoramos o Dia Internacional em
Memória das Vítimas do Holocausto. É uma memória que não
deve desaparecer e que deve ser
repassada aos jovens”, referiu
Aida Alves, directora da BLCS.
Participaram ainda no encontro,
o escritor João Pinto Coelho e a
jornalista Ana Luísa Rodrigues.
A audiência foi de cerca de 100
pessoas. A historiadora Irene Pimentel abordou a questão da ficção na divulgação do Holocausto como oportunidade para
permitir explicar aos jovens o
que aconteceu nos campos de
concentração da Alemanha nazi,
especialmente em Auschwitz-Birkenau. “É fundamental falar
do Holocausto para que o que
aconteceu não ser repita. A única
forma de conseguir isso é saber
o que aconteceu”, explicou Irene

INÊS VENTURA

Encontro sobre o Holocausto decorreu na plataforma Zoom da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva

Pimentel. O escritor João Pinto
Coelho explicou que “é fácil escrever asneiras sobre Auschwitz”, mas que é dificil escrever o que realmente aconteceu.

“Quando escrevi sobre o que
aconteceu em Auschwitz defrontei-me com o problema de conseguir exprimir o absurdo do
que aconteceu. Foi um sofrimen-

lll
“O encontro assinala o Dia Internacional em Memória
do Holocausto. O Holocausto é uma memória que não deve
desaparecer.”
Aida Alves
Directora da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva

to que não se consegue descrever.” Três décadas depois de começar a escrever sobre o Holocausto, João Pinto Coelho admitiu que “passei 30 anos a coleccionar perguntas por responder”.
Ana Luísa Rodrigues referiu
que o Holocausto “é uma questão recorrente, que faz parte da
memória colectiva” e que o “jornalismo pode dar o contributo
para a construção dessa mesma
memória” colectiva.

Publicidade

Com a participação da eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais

Estudantes debatem identidade na UE
UMINHO

| Redacção |

lPichelaria lCaixilharia
lDesentupimentos lEstores

‘Identidade Ameaçada - Os Casos da UE (União Europeia)’ é o
tema do encontro online que a
Associação de Estudantes de Direito da Universidade do Minho
e o movimento HeForShe UMinho realizam hoje, a partir

das15 horas.
O encontro conta com a participação da eurodeputada Isabel
Estradas Carvalhais e insere-se
no ‘Festival Civitas: Semana para a Paz e Cidadania’.
Com transmissão através da
plataforma Zoom, o evento tem
como mote o ‘Dia Escolar da
Não Violência e da Paz’ e conta

com vários momentos ao longo
da semana sobre temas como o
feminismo, ameaças à identidade na União Europeia e a importância do activismo.
O HeForShe é um movimento
internacional que defende os direitos das mulheres e incentiva a
realização de iniciativas contra a
desigualdade de género.
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CRESCEMOS JUNTOS
DIZERES D’AGORA

Muitos clientes já são família e procuram
mais jornais, tabaco e raspadinhas
SITUADO no Largo Senhor dos Aflitos, o Quiosque
Dizeres D’Agora está de portas abertas já lá vão
quase 40 anos. Irene Coelho está à frente do
negócio há 20 anos. No confinamento vendem-se
mais jornais, revistas, tabaco e raspadinhas.
ECONOMIA

| Redacção |

O Quiosque Dizeres D’Agora,
situado no Largo Senhor dos
Aflitos, está aberto há 40 anos.
Irene Coelho, que tomou conta
do negócio já lá vão 20 anos, recebe a visita diária de muitos
bracarenses de todas as idades.
“Temos clientes que são como
família, aqui temos conversas
sobre todos os assuntos”, contou
a proprietária.
Muitos quiosques foram fechando com a crise e a pandemia, mas pelo Quiosque Dizeres
D’Agora passam diariamente
muitas pessoas. “Passa muita
gente por aqui. As pessoas vêm
buscar jornais, revistas, cigarros
ou até fazer algum pagamento e
acabam sempre por levar uma
raspadinha”, contou Irene Coelho em directo para a rádio Antena Minho.
Inicialmente os quiosques tinham a função de vender jor-

nais, mas com o tempo tiveram
que se reinventar. “Vendemos
jornais, fazemos a recepção de
anúncios do jornal Correio do
Minho, temos colecções, livros,
revistas, tabaco, raspadinhas e
payshop”, informou Irene Coelho, adiantando que com o confinamento tem vendido mais jornais, revistas, tabaco e raspadinhas. “As pessoas compram alguma coisa e levam também
uma raspadinha”, confirmou a
proprietária, ainda ao microfone
da rádio Antena Minho, lembrando que há pouco tempo saiu
ali uma raspadinha de 30 mil euros.
O marido, que também vai passando pelo quiosque para ajudar,
destacou o facto de muitos clientes já serem amigos. “Venho dar
uma ajuda à minha esposa e gosto de estar cá. Aqui encontro-me
com os clientes, sendo que muitos já são amigos”, confidenciou
José Ribeiro.
Ainda em directo para a rádio

lll
“Crescemos juntos
e queremos continuar
a crescer juntos.
Numa altura de pandemia,
os quiosques estão abertos
e estamos solidários.
Queremos contribuir
para acabar com
a desinformação.”
Paulo Monteiro
Director jornal CM

Antena Minho, José Antunes da
Silva, que tinha acabado de
comprar o jornal Correio do Minho, contou que vai ao Quiosque
Dizeres D’Agora muitas vezes.
Em jeito de agradecimento pelo trabalho prestado pelos quiosques, será publicada uma página
diária no jornal Correio do Minho, será feita uma reportagem
em directo para a rádio Antena
Minho todas as manhãs e serão
ainda divulgados vídeos nas diversas redes sociais do jornal e
da rádio.

“Houve má informação em relação aos jornais no primeiro
confinamento. Tivemos informações totalmente falsas, já fizemos várias campanhas e estamos desagradados com várias
entidades que dizem às pessoas,
nomeadamente nos cafés, que
não podem ter jornais. Queremos acabar com esta desinformação e dizer às pessoas que os
jornais estão nos quiosques e podem comprar”, assegurou o director do jornal Correio do Minho, Paulo Monteiro.
Publicidade

OS NOSSOS

QUIOSQUES
COMPRE O CORREIO DO MINHO
NESTE ESTABELECIMENTO
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Amares

Minho

Livro promove Abadia como destino
de cultura, história e natureza
CÂMARA DE AMARES acaba de editar um livro dedicado ao Santuário da Abadia, em Bouro Santa
Maria. A obra promove, ao longo de 110 páginas, um destino de cultura, história e natureza.
lll
“Numa altura em que o
mundo anseia por um
regresso à normalidade, (...)
a natureza é vista como um
local de destino que garante
segurança. Por isso, este é o
momento oportuno para
lançar esta obra de
promoção turística, cultural
e religiosa, dando a
conhecer a Abadia.”

AMARES

| Marlene Cerqueira |

Promover a Abadia como um
destino que reúne cultura, história, paz e natureza é o objectivo
do livro que a Câmara de Amares acaba de editar. Intitulado
‘Abadia - Santuário Nossa Senhora da Abadia’, a obra apresenta-se como um roteiro que
deslumbra o leitor com esplendor do património natural e edificado na freguesia de Bouro
Santa Maria.
Ao longo de 110 páginas, o livro divulga mais de uma centena
de imagens que retratam o esplendor do emblemático santuário da Abadia.
“Quer seja por devoção religiosa ou por uma relação com a natureza, os autores do livro convidam a visitar a Abadia, explorando os seus calvários, conhecendo o santuário e usufruindo
de toda a sua envolvente natural”, explica a autarquia no texto
de apresentação desta obra.
O roteiro começa pela apresen-

Manuel Moreira,
Presidente da Câmara de Amares
DR

Obra reúne mais de uma centena de imagens que ilustram o roteiro pela Abadia

tação dos calvários que, cerca de
um quilómetro antes do Santuário da Abadia, avistam-se no
percurso. são conhecidos popularmente como os ‘Calvários da
Senhora da Abadia’ ou ‘Calvários de Belém’. São 15 as capelas, que correspondem aos Caminhos da ‘Paixão de Cristo’ e

da ‘Vida de Maria’, e são de visita “obrigatória, quer seja em
peregrinação, quer pelo puro
usufruto da natureza”.
Além da descrição em texto
das diversas cenas representadas
nas capelas, estas são retratadas
com fotografias de pormenor
das inúmeras esculturas centená-

rias em tamanho real, que se encontram no seu interior.
Com a chegada ao Santuário, é
apresentada a lenda do aparecimento da imagem da Virgem
Maria sob um penedo, que está
na origem da construção do
Mosteiro; inicialmente, como
um ermida e, mais tarde, “julga-

Vai contrair empréstimo bancário de 1,1 milhões de euros para o efeito

Câmara quer comprar Termas de Caldelas
AMARES

| Marlene Cerqueira |

A Câmara de Amares anunciou
que pretende comprar o Complexo Termal de Caldelas e que
para a concretização da aquisição vai pedir um empréstimo
bancário no valor de 1,1 milhões
de euros.
A proposta para aquisição do
Complexo Termal de Caldelas já
foi aprovada em reunião do executivo municipal, por maioria e
com uma abstenção do PS. O pedido de autorização segue agora
para a próxima sessão da Assembleia Municipal.
Em comunicado, a autarquia liderada por Manuel Moreira ex-

plica que a Empresa das Águas
Minero-Medicinais de Caldelas,
S.A. apresentou ao Município
uma proposta de venda de todos
imóveis e da transmissão da posição jurídica na convenção com
a ACSS - Administração Central
do Sistema de Saúde, I.P.
“Perante o cenário de eventual
abandono e falência do complexo termal e dos seus serviços,
mormente o termalismo, a Câmara de Amares entendeu que a
aquisição daquele património se
afigura inquestionável do ponto
de vista da salvaguarda da imagem pública do concelho e de
um sector comercial que muito
influencia os fluxos económicosociais e turísticos de Amares”,

explica Manuel Moreira.
O edil recorda que “as Termas
de Caldelas sempre foram uma
referência” do concelho, “com
indicações terapêuticas específicas e características únicas, que
conciliadas com uma vasta equi-

lll
“Entendemos que era uma
obrigação política adquirir
aquele imóvel para dar
continuidade a este
projecto, salvaguardando
um dos grandes marcos do
nosso concelho e
particularmente garantir os
postos de trabalho.”

pa de profissionais qualificados
fazem destas uma alavanca de
crescimento concelhio”.
A gestão e administração do
complexo termal tem vindo nos
últimos anos a merecer uma
maior atenção por parte do poder político local, principalmente por questões relacionadas
com a necessidade de imprimir
uma maior vitalidade económica
e social à Vila de Caldelas.
A sociedade Empresa das
Águas Minero-Medicinais de
Caldelas S.A. é a única e exclusiva proprietária do complexo
termal de Caldelas, sendo, igualmente, a única concessionária da
exploração daquelas águas termais.

se que, na sequência da visita do
prelado bracarense D. Maurício
Burdino, este mandou construir
a primitiva igreja de pedra lavrada”.
O ‘Mosteiro nas Montanhas’
protagoniza o terceiro capítulo
da obra. Detalha, com recurso a
texto e fotografias, o edifício do
Santuário de Nossa Senhora da
Abadia, “considerado por muitos o santuário mariano mais antigo da Península Ibérica”.
No final, é sugerido um passeio pelas montanhas da Abadia,
nas quais se revelam “segredos
guardados pela natureza”, como
as cascatas, as quedas de água e
as lagoas, que caracterizam toda
aquela área circundante da Abadia, integrada na Rede Natura
2000.
Citado no comunicado, o presidente da Câmara de Amares,
Manuel Moreira, realça que “numa altura em que o mundo anseia por um regresso à normalidade, que será sempre mais
cauteloso, a natureza é vista como um local de destino que garante segurança. Por isso, este é
o momento oportuno para lançar
esta obra de promoção turística,
cultural e religiosa, dando a conhecer a Abadia e valorizando
todo o seu património natural e
edificado”.
O livro, co-financiado pelo
Programa Operacional Norte
2020, pode ser acedido de forma
gratuita e digital, no site do Município em www.amares.pt.

§notas
Comércio local
Voto de louvor para
movimento cívico
A Câmara de Amares aprovou um
voto de louvor ao movimento ‘Eu
sou de Amares – Faço compras
no comércio local’ pela “importância cívica e de intervenção comunitária, apartidária e desinteressada, eventualmente
precursora de outras iniciativas
do género”. Este movimento surgiu nos meses que antecederam
o Natal, acabando por crescer
continuamente até ao Natal e teve impacto significativo no comércio local. Trata-se de um movimento jovem, que saindo da
comunidade civil agregou muitos
apoios desde juntas de freguesia
à própria Câmara Municipal.
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Póvoa de Lanhoso

Gabinete para a Parentalidade partilhou
boas práticas na Póvoa de Lanhoso
ACÇÃO PRETENDEU promover programas de competência parental junto de agredados familiares de baixos redimentos
com crianças. Partilha de experiências decorreu já no início do passado mês de Dezembro.
PÓVOA DE LANHOSO

| Carlos Costinha Sousa |

Sempre seguindo as orientações
para as quais foi criado, e numa
lógica de cooperação e partilha
de boas práticas, o Gabinete para
a Parentalidade da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso dinamizou uma acção de Parentalidade Positiva, no âmbito do
CLDS 4G Celorico+Social, em
parceria com o Município e a
CPCJ de Celorico de Basto.
Esta acção teve como principal
objectivo a promoção de programas de competência parental

junto de agregados familiares de
baixos rendimentos com crianças, com o intuito de: sensibilizar as famílias e os seus filhos
(jovens) para as práticas parentais positivas; partilhar a experiência prática do trabalho no
terreno com grupos de pais; e
ainda estimular a curiosidade
e/ou motivação nas famílias para
a frequência destas acções e dos
benefícios que as mesmas podem trazer às relações familiares. A partilha de experiências da
iniciativa decorreu no passado
dia 4 de Dezembro de 2020.
Ligado ao Pelouro da Educa-

ção, o Gabinete para a Parentalidade constitui uma resposta do
município da Póvoa de Lanhoso
para apoio à parentalidade e aos
desafios que a mesma encerra,
promovendo uma resposta de
ajuda aberta a todos os pais e
mães que se debatem com dúvidas ou dificuldades no exercício
do seu papel parental, através de
atendimento psicológico e pedagógico, em contexto individual e
em grupo, mediante a dinamização de acções de formação parental, funcionando em articulação com serviços municipais e
outras entidades da comunidade.

DR

Gabinete para a Parentalidade promoveu programas de competência parental
Publicidade
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Guimarães

Estacionamento à superfície gratuito
devido à pandemia da Covid-19
O estacionamento à superfície, na cidade de Guimarães, em zonas de duração limitada (com parcómetros), exploradas directamente pela autarquia ou pela empresa VITRUS Ambiente, é gratuito até à reavaliação do
actual estado de Emergência. A decisão de suspender o pagamento foi
deterninada pelo presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, com vista ao reforço das medidas de apoio, protecção e segurança da população, adoptadas no âmbito da pandemia da Covid-19. A
medida entrou em vigor na passada segunda-feira.

Projectos sociais recebem
apoio de 120 mil euros
VERBA da Câmara Municipal de Guimarães permite realizar acções de bem
estar físico e de inclusão social destinadas à população senior.
GUIMARÃES
| Redacção |

Guimarães

Trabalhos de reabilitação do Castelo
estão em fase de conclusão
Os trabalhos de reabilitação do Castelo já estão na fase final. A intervenção, orçada em 20 mil euros, visou a reabilitação de soalho em pinho
idêntico ao existente da Torre de Menagem, com tratamento com produto insecticida e fungicida, no soalho e estrutura dos três pavimentos; a revisão da cobertura do torreão sul, com substituição de telhas partidas, e
restauro da asna estrutural; o restauro das portas da muralha e das torres,
com decapagem da pintura existente, e a reparação geral de madeiramentos das portas. O Castelo, construido em meados do século X para defender o Mosteiro de Santa Maria de Guimarães, está classificado como
Monumento Nacional desde 1910.

Vieira do Minho

Câmara e juntas de freguesia reforçam
serviço de proximidade à população
A Câmara Municipal de Vieira do Minho, em colaboração com as juntas de
freguesia, reforçou o serviço de proximidade à população durante a pandemia da Covid-19. Os munícipes podem solicitar apoio para tarefas como a aquisição de bens de primeira necessidade (produtos de higiene,
bens alimentares, medicamentos, entre outros), resolução de problemas
domésticos simples, apoio psicológico, apoio social de retaguarda e outros apoios que serão analisados caso a caso. O objectivo deste serviço é
permitir que as pessoas permaneçam nas suas habitações, sem necessidade de realizarem deslocações para a obtenção de bens essenciais.

A Câmara Municipal de Guimarães atribuiu um apoio de 120
mil euros aos projectos sociais
existentes no concelho. O objectivo é financiar iniciativas de
acompanhamento para a população sénior.
O projecto ‘Consigo’, da Comissão Social Interfreguesias
Sudoeste da Montanha da Penha
(constituída pelas freguesias de
Pinheiro e Infantas e pelas
Uniões de Freguesias de Tabuadelo/S. Faustino, Serzedo/Calvos e Abação/Gémeos) foi contemplado com uma verba de 45
mil euros.
Quinze mil euros foi quanto a
autarquia vimarense atribuiu ao
projecto ‘Este Lugar não é para
Velhos: Espaço Convívio Sénior’, da Junta de Freguesia de
Caldelas, para a promoção de
actividades de bem- estar físico.
O projecto ‘Intervenção Local:
Promoção da Qualidade de Vida’, promovido pela Junta de
Freguesia de Ronfe, teve direito
a 40 mil euros, visando a intervenção em situação de isolamento e fragilidade de pessoas

DR

Câmara apoia vários projectos sociais do concelho

idosas na Comissão Social Interfreguesias do Oeste (Brito, Ronfe, UF Figueiredo, Oleiros e Leitões, UF Airão Santa Maria,
Airão São João e Vermil).
Foi atribuído ainda o valor de
20 mil euros à Junta de Freguesia de Brito para o projeto “MoveBrito” visando a dinamização
de atividades de promoção do
bem-estar físico, cognitivo e
emocional, prevenindo a solidão
e o isolamento social e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com

mais de 55 anos residentes na
freguesia de Brito e proximidades. A Vereadora da Acção Social, Paula Oliveira, reconheceu
que muitos dos projetos em prática “tiveram de ser adaptados
devido à situação de pandemia”,
reforçando ações de acompanhamento psicológico, o atendimento social quando necessário ou a
ajuda em compras de bens alimentares, numa ligação ao projeto 65+, com a participação de
37 gestores em todo o território.

No distrito de Braga

Valor global é de cerca de 11.190 euros

Fafe lidera financiamento
de Habitação Social

Programa ‘Regressar’ apoiou o retorno
de quatro famílias ao concelho

FAFE

| Redacção |

O concelho de Fafe foi considerado como sendo o que tem o
maior financiamento europeu
atribuído à eficiência energética na Habitação Social no distrito de Braga. A nível nacional,
ocupa a quinta posição. O concelho de Fafe é, também, o terceiro Município da Comunidade Intermunicipal do Ave em
volume de financiamentos europeus aprovados. Os dados
constam da publicação oficial

da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do
Norte. O presidente da Câmara
Municipal, Raul Cunha, refere
que “estes resultados são, simultaneamente, o reflexo das
boas opções políticas do município e do empenho e dedicação
dos nossos serviços, na elaboração dos projectos de candidatura, cumprindo os prazos e os
critérios de elegibilidade”. Raúl
Cunha lembrou que os fundos
europeus permitem continuar a
fazer o melhor para a população.

CABECEIRAS DE BASTO
| Redacção |

Quatro famílias que estavam no
estrangeiro regressaram ao concelho de Cabeceiras de Basto
com a ajuda da Medida de Apoio
ao Regresso de Emigrantes a
Portugal - Programa Regressar.
O apoio financeiro é concedido
pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) aos
emigrantes ou familiares de emigrantes que iniciem atividade laboral em Portugal continental.

O município cabeceirense
apresentou, no ano passado,
quatro candidaturas, sendo que
três foram aprovadas e obtiveram um financiamento global de
11.189 euros. Este mês foram
apresentadas mais duas candidaturas e uma delas já foi aprovada. A Medida de Apoio ao Regresso de Emigrantes a Portugal
é concedida a emigrantes ou familiares que iniciem ou tenham
iniciado a actividade laboral no
nosso país, entre 1 de Janeiro de
2019 e até 31 de Dezembro des-

te ano, mediante a celebração de
um contrato de trabalho por conta de outrem e apoios complementares para comparticipação
das despesas inerentes ao seu regresso e do seu agregado familiar. Se esses custos forem suportados pela entidade empregadora, podem ser reembolsados
pelo IEFP. Os apoiados são emigrantes que deixaram o país antes de 21 de Dezembro de 2015,
com situaçao tributária regularizada e sem incumprimentos financeiros.
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VianaPolis apela a bom
senso dos moradores

Luta tem 21 anos
Moradores saem mas
luta judicial prossegue

PRÉDIO COUTINHO últimos moradores anunciaram que vão abandonar o
edifício. VianaPolis pede bom senso e garante água, luz e gás havendo acordo.
DR

Lar Maria Luísa

Vila Nova de Cerveira

Já morreram 13
utentes
após surto
no Lar Maria Luísa
O surto de covid-19 no Lar
Maria Luísa, em Vila Nova de
Cerveira, provocou ontem a
morte de mais um utente, elevando para 13 o número de
óbitos, sendo que mais quatro
idosos continuam hospitalizados, foi ontem divulgado.
Em declarações à agência
Lusa, o presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de
Cerveira, Fernando Nogueira,
adiantou que o utente que
morreu ontem estava internado no hospital de Santa Luzia.
De acordo com o autarca, estão actualmente internados naquela unidade hospitalar quatro utentes.
O surto teve início no dia 12
e, “actualmente, 53 utentes
permanecem na Estrutura Residencial para Idosos (ERPI),
aparentemente estáveis", especificou.
Além dos utentes, 32 de um
total de 52 funcionários da
instituição - entre administrativos, profissionais de saúde e
auxiliares - também se encontram infectados com o vírus
SARS-CoV-2, que provoca a
covid-19.
A instituição tem actualmente 10 funcionários com baixa
médica e apenas 10 no activo
para garantir o funcionamento
da instituição.
Foi dotada de uma Brigada
de Intervenção Rápida (BIR)
composta por dois enfermeiros e três auxiliares e disponibilizado um médico para fazer
a avaliação dos utentes, contando aninda com o apoio de
vários voluntários, depois de
lançado um apelo público.

DR

Edifício Jardim vai dar lugar a um mercado, de acordo com o projecto da VianaPolis

VIANA DO CASTELO
| Redacção/Lusa |

A VianaPolis garantiu ontem
que irá manter o fornecimento
de água, luz, gás e o acesso aos
últimos moradores ao prédio
Coutinho, em Viana do Castelo,
apelando ao "bom senso" para
evitar a "execução coerciva" da
decisão judicial.
"O acordo para a saída dos moradores está a ser negociado entre os mandatários das duas partes. Está em causa um prazo
entre 30 e 60 dias. Não é proble-

mático. Havendo acordo, o fornecimento de água, luz e gás vai
manter-se. Não havendo acordo,
se for necessário avançaremos
para despejo coercivo", afirmou
ontem à Lusa o vice-presidente
daquela sociedade, Tiago Delgado.
O Tribunal Administrativo e
Fiscal de Braga (TAFB) julgou
improcedentes, nos dias 19 e 20
de Janeiro, a intimação para protecção de direitos, liberdades e
garantias e a providência cautelar movidas, em Junho de 2019,
pelos últimos moradores do edi-

fício Jardim para tentar travar a
desconstrução do prédio.
"Estamos disponíveis para negociar. Queremos é que a solução seja a mais pacífica possível,
sem a confusão que tem havido
e que já chega", referiu Tiago
Delgado.
O responsável da VianaPolis
disse acreditar "não existirem razões para acções mais drásticas".
"Esperamos que não sejam necessárias, até porque os moradores manifestaram vontade de sair
voluntariamente", acrescentou.

Os últimos moradores no prédio
Coutinho, em Viana do Castelo,
vão "abandonar voluntariamente" o edifício de 13 andares que a
VianaPolis tenta desconstruir há
21 anos, mas garantem continuar a luta judicial pelos seus
"legítimos direitos", foi ontem divulgado.
Em comunicado, uma das moradoras, Maria José da Ponte, justifica a saída voluntária com "as
recentes decisões do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga nos
processos n.º 1173/19.4BEBRG e
1152/19.1BEBRG, apenas referentes ao triste episódio de desocupação de Junho de 2019".
O documento realça que os últimos moradores do edifício "estão
cansados, têm idades muito
avançadas e, além disso, são pessoa doentes, daí que decidiram
voluntariamente abandonar as
suas casas”.

Desconstrução do prédio
Uma a duas semanas
para lançar concurso
O ministro do Ambiente revelou
ontem pretender lançar o concurso público internacional para
a desconstrução do prédio Coutinho, em Viana do Castelo, "dentro de uma a duas semanas", e
apelou aos últimos moradores
para que saiam "depressa" do
edifício.
"Estamos a falar de lançar o concurso público dentro de uma a
duas semanas. Também não queremos lançar no imediato, não vá
isso ser a razão para que alguém
ponha mais alguma ação em tribunal", afirmou à agência Lusa
João Pedro Matos Fernandes.

Projecto junta a autarquia e vários parceiros sociais

Unidade temporária para pernoita de sem-abrigo
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

Começa hoje a funcionar, em
Viana do Castelo, uma unidade
temporária de pernoita com sete
vagas destinada a pessoas em situação de sem-abrigo, disse ontem à Lusa a vereadora com o
pelouro da Coesão Social, Car-

lota Borges.
“Há alguns meses que a Câmara vinha a trabalhar, com outros
parceiros, na criação desta unidade. Têm existido atrasos, por
diversos motivos. Decidimos
que não podíamos esperar mais
e avançamos com uma unidade
temporária até termos o espaço
definitivo em andamento", afir-

mou Carlota Borges.
A vereadora não soube quantificar o número de sem-abrigo
existentes em Viana do Castelo,
mas garantiu que as sete vagas
não vão ficar preenchidas.
As sete vagas do novo espaço
vão ser geridas pelo Gabinete de
Atendimento à Família (GAF),
um dos parceiros do projecto

que envolve ainda a Segurança
Social, o Centro de Respostas
Integradas (CRI), e o Serviço de
Atendimento e Apoio Social
(SAAS).
A estrutura funcionará até ser
disponibilizada uma definitiva
que está a ser projectada e será
candidatada a fundos comunitários.
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ARTE DE IURI MEDEIROS DESFAZ
VALENTES GALOS DE BARCELOS
VITÓRIA JUSTA. O SC Braga levou a melhor sobre o Gil Vicente, na 15.ª jornada, e recuperou o quarto
lugar na I Liga. Golo de Iuri Medeiros, aos 73 minutos, resolveu um dérbi minhoto animado até ao fim.
15.ª JORNADA

| Miguel Machado |

Um golo de Iuri Medeiros, aos
73 minutos, deu ontem a vitória
ao SC Braga no dérbi minhoto
diante do Gil Vicente, a contar
para a 15.ª jornada da I Liga.
Com esta vitória, a sétima consecutiva em casa, os bracarenses
recuperaram o 4.º lugar da tabela, já os gilistas continuam em
maré de azar e sofreram a terceira derrota seguida no campeonato. O SC Braga venceu bem, lutou mais por isso, mas houve
dérbi minhoto até ao fim.
Apostados em voltar às vitórias
depois do desaire amargo na final da Taça da Liga, os Guerreiros tentaram assumir as rédeas
do jogo desde o início, mas enfrentaram dificuldades para desmontar a estratégia gilista, alicerçada também em três centrais
(5x3x2) mas claramente de tração traseira comparada com a
utilizada pelos bracarenses com
os laterais projectados no ataque. Primeiros 20 minutos amarrados, lentos e sem oportunidades, obrigaram a equipa do SC
Braga a ter que dar à perna e a
um jogo de paciência para abrir
espaços. Não estava fácil desorganizar os gilistas, mas aos 31
minutos Galeno furou pela área
e sacou um penálti ao central
Ygor Nogueira. Castigo máximo

HUGO DELGADO/LUSA

Equipa do SC Braga levou a melhor no dérbi com o Gil Vicente

não foi, porém, aproveitado pelo
SC Braga. Chamado a converter,
Paulinho enganou o guardião gilista Denis mas atirou ao poste.
Na recarga, Galeno rematou à
barra da baliza do Gil Vicente,
numa dupla infelicidade dos
guerreiros a desperdiçar uma
oportunidade soberana.
Muito atrás na primeira parte,
os barcelenses só aos 42 minutos

criaram um ‘frisson’ no ataque
digno desse nome. Após centro
de Claude, o iraquiano Alaa Abbas cabeceou por cima da baliza
de (quase espectador) Tiago Sá.
Antes do intervalo, o Gil Vicente reclamou mão na área de
Raúl Silva, lance foi revisto pelo
VAR mas considerou casual.
Com resultado em aberto, na
segunda parte o SC Braga teve

que puxar pela imaginação e aumentar a intensidade para superar a valentia dos Galos de Barcelos. Já com o Ricardo Horta
em campo, os Guerreiros foram
bem mais proactivos no ‘aperto’
aos gilistas. Prova disso foi que
em dez minutos fizeram mais remates perigosos à baliza de Denis, que todo o primeiro tempo.
Problema era a pontaria...
Com o nulo a persistir, aos 57
minutos Carvalhal desfez, então,
a linha de três defesas e reorganizou a equipa em 4x3x3.
No Gil Vicente, o técnico Ricardo Soares também reajustou,
mas neste duelo de bancos quem
levou a melhor foi o SC Braga,
já que após as mudanças, conseguiu desbloquear o resultado aos
73 minutos. Paulinho com um
grande passe isolou Iuri Medeiros, que não falhou na cara do
desamparado Denis.
Sem nada a perder, o Gil Vicente lançou-se nos últimos minutos para resgatar o empate, e
aos 81 minutos Tiago Sá foi gigante entre os postes do SC Braga, a parar um gilista que estava
isolado. Lance foi (bem) anulado por fora de jogo, mas o guarda-redes - que ontem fez estreia
na I Liga esta época - estava lá.
Depois... mais experientes, os
Guerreiros souberam congelar
os ‘galos’ e segurar os três preciosos pontos da vitória.

ESTÁDIO MUNICIPAL DE BRAGA

SC BRAGA

GIL VICENTE

1

0

Árbitro Manuel Oliveira (AF Porto)
VAR: Rui Oliveira

Tiago Sá
Ricardo Esgaio
Rolando
Raúl Silva
Bruno Viana
Iuri Medeiros
André Castro
João Novais
Lucas Piazon
Paulinho
Galeno

Intervalo
0-0

Denis
Joel Pereira
Rodrigão
Ygor Nogueira
Rúben Fernandes
Talocha
Leandrinho
Claude Gonçalves
Baraye
Alaa Abbas
Boubacar

Carlos Carvalhal

Ricardo Soares

Substituições Bruno Viana por Tormena (46 m),
Piazon por Ricardo horta (46 m), Leandrinho por
João Afonso (57 m), Bouba por Lourency (57 m),
Raúl Silva por Sequeira (57m), Alaa Abbas por Samuel Lino (63 m), André Castro por Fransérgio (69
m), Claude Gonçalves por Lucas Mineiro (71
m),Baraye por Fujimoto (71 m),
Disciplina cartão amarelo a Bruno Viana (44 m),
Joel Pereira (61 m), João Novais (77 m), Lourency
(87 m), Galeno (90+ 1 m) e Fransérgio (90+3 m).
Golos Iuri Medeiros (73 m).

+ mudanças
Treinador do SC Braga fez
uma ‘revolução’ no onze
mudando oito jogadores.
Tiago Sá foi surpresa na
baliza. Também novidade
foi a mudança tática com
linha de três centrais formada por Rolando, Bruno
Viana e Raúl Silva.
Nota ainda para titularidades de João Novais, Piazon
Iuri Medeiros e Paulinho.
No Gil Vicente também
houve mexidas no onze
inicial, com entradas de
Rodrigão, Leandrinho,
Boubacar e Alaa Abbas.

Publicidade

Tel. 253628108
Fax 253283689
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www.steelnor.pt

COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS USADOS

Reciclagem de metais ferrosos
e não ferrosos. Especialitas
na reciclagem de sucatas metálicas
(incluindo veículos em fim de vida)

geral@steelnor.pt
Rua da Indústria, P1
Adaúfe 4710-571 BRAGA
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“Calendário está terrível
como nunca vi em Portugal”

I LIGA

CARLOS CARVALHAL voltou a elogiar a equipa e destacou a importância da vitória pelo facto
de ter mudado oito peças no onze. Gestão determinante para ciclo “terrível” de jogos até Março.
| Joana Russo Belo |

Vai ser um ciclo intenso até
Março, daí que Carlos Carvalhal
não tenha escondido a satisfação
pela vitória no dérbi minhoto e
pela resposta dada numa equipa
totalmente transfigurada em relação ao último onze.
“Foi uma vitória muito importante pelo facto de, mais uma
vez, aqueles jogadores que têm
sido menos utilizados a darem
um sinal forte de presença. Vamos jogar de 72 em 72 horas até
Março, se continuarmos nas
competições todas. São três dias
sempre, é terrível, porque nenhum jogador recupera em 72
horas, há sempre no mínimo glicogénio para se recuperar e outros nutrientes que não conseguimos recuperar na totalidade.
Alguns jogadores vão andar
sempre no vermelho com risco
de explosões e nós temos de
efectuar essa rotatividade para
termos resposta às diversas competições. Promovemos oito alterações, a equipa respondeu bem,
contra um adversário muito difícil, muito incómodo e muito organizado”, explicou o técnico.
Admitindo não esperar “uma
linha de cinco” do adversário,
Carvalhal considera que a equipa esteve “bem e equilibrada” e
volta a elogiar a equipa: “os jogadores foram bravos mais uma
vez. Mais satisfeito e orgulhoso

CLASSIFICAÇÃO
J

§Gil Vicente

SC BRAGA

Ricardo Soares (treinador)
“Quando se cometem
erros paga-se caro”

DR

Carlos Carvalhal fala em desafio terrível pelo ciclo intenso de jogos até Março

lll
“Todas as equipas que vêm
aqui jogar vamos encontrar
sempre dificuldades para
entrar entre linhas e fazer
golo. Este troféu é de cada
um que lutou até ao fim.”
Galeno Homem do Jogo
pela minha equipa não posso estar. Agora daqui a três dias temos outra fruta para descascar”.
Carvalhal assumiu que o desafio que tem “em mãos é uma situação única” e lembra que nem

em Inglaterra e na Turquia passou por uma exigência deste nível: “este desafio é terrível e
enorme, foi algo de responsabilidade que criámos por estarmos
em todas as competições, mas a
realidade é que o calendário está
terrível como nunca vi em Portugal”.
O técnico falou ainda sobre a
multa pela expulsão na final da
Taça da Liga. “Não sei porquê.
Não tenho de pagar 700 euros
por aquilo que aconteceu. Então
estava toda a gente expulsa. Tenho de aceitar, mas para ser justo
era zero euros e zero dias”.

JORNADA 15

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

“Falhou, fundamentalmente, não
termos conquistado pontos e numa
ou outra situação podíamos ter feito melhor. Anulámos, claramente,
a largura do SC Braga e o jogo interior, perturbámos o SC Braga, que
não conseguiu jogar como gosta.
Nós no primeiro minuto temos uma
grande oportunidade de golo, depois existe o penálti e o SC Braga
podia ter marcado, reagimos bem e
podíamos ter feito golo e não me
lembro de nenhuma oportunidade
do SC Braga. Na segunda parte, colocámos gente fresca para tentar
vencer o jogo e sair com mais critério no ataque, estávamos estáveis
na forma de defender, mas do nada
cometemos um erro e contra estas
equipas quando se cometem erros
paga-se muito caro”.

Rúben Fernandes (capitão)
“Fizemos tudo
para empatar”
“Sabemos que o SC Braga é uma
boa equipa, fizemos tudo para empatar o jogo, não conseguimos. Vamos lutar até ao fim, há ainda muito campeonato pela frente.
Sabemos que com uma ou duas vitórias subimos na tabela”.

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

15
15
15
15
15
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15

V

12
11
10
10
8
8
4
5
5
3
3
4
4
3
3
3
3
1

E

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

D

M

S

P

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

33
37
29
24
22
19
13
15
16
8
11
12
13
13
16
10
15
14

9
17
15
15
12
13
17
19
21
12
17
19
25
20
26
17
20
26

39
35
33
30
28
26
18
18
17
15
15
15
15
14
14
13
12
11

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

+ 15.ª jornada
No duelo que encerrou
a 15.ª jornada da I Liga,
o líder do campeonato,
Sporting, levou a melhor
sobre o lanterna vermelha
Boavista, conquistando
um triunfo por 2-0 - com
golos de Nuno Santos e
Pedro Porro - e mantendo
uma vantagem de quatro
pontos para o agora isolado principal perseguidor, o
FC Porto.
Publicidade
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LÄNK FC VILAVERDENSE

Ambição de conquista
com a II Liga à vista
Nascido há 68 anos,
o LÄNK FC Vilaverdense
tem uma história rica e
cheia de glórias distritais
e nacionais. Muito mais
se deseja para o futuro,
e a II Liga está já ali.
Textos Bárbara Pereira
m Vila Verde nasceu, há 68 anos,
o clube que é, actualmente, o
mais representativo do concelho.
Corria o dia 25 de Janeiro de
1953 quando um grupo de ilustres vilaverdenses, desconhecidos na altura, se uniu para dar início oficial ao clube
que hoje ainda leva longe o nome do concelho: o Vilaverdense Futebol Clube, entretanto Länk FC Vilaverdense, depois de
um grupo canadiano ter comprado 90%
da SAD do Concelho de Vila Verde.
Alguns amigos, entre os quais Francisco
Lira, Manuel Soares, José Santos e João
Barbosa Gomes, acharam que na altura
havia a necessidade de se criar um clube
que representasse o concelho.
Daí ao nascimento do Vilaverdense foi
um instante e começou com a participação no campeonato da FNAT. Para esse
efeito foi adquirido o equipamento à imagem do vizinho Sporting Clube de Braga,
com camisola verde com manga branca,
calção branco e meia verde.
Mas a ambição sempre conduziu a vida
dos que se uniram para fundar o Vilaver-

E

DR

Primeira equipa em competição na temporada de 1953/1954, com a presença de João Barbosa Gomes

Grupo Canadiano Länk encontrou no Vilaverdense Futebol Clube,
agora Länk Futebol Clube Vilaverdense, uma equipa para fazer
parceria e continuar a aposta nos seus jogadores para vingarem
e assinarem contratos semiprofissional e profissional.
dense e, mais uma vez, obrigou a ‘esforços’ adicionais.
Para participar no Campeonato Regional de Braga, a equipa teve que realizar
obras de melhoramento no seu recinto de
jogos, o Campo do Bom Retiro. Antes do
arranque da prova foram realizados alargamentos para que fossem cumpridas as

medidas exigidas pela AF Braga.
Com os anos, o Vilaverdense foi crescendo, desenvolvendo-se sempre com
ambição, determinação, muita coragem e
vontade de alcançar grandes feitos - como
já foram conquistados -, mas sempre de
chegar mais longe.
Um futuro que se espera e se adivinha

ainda mais brilhante, e agora com a ajuda
dos canadianos do Länk.
O grupo Länk continua a cultivar parcerias com clubes de dimensão em Portugal
e noutros países da Europa, com o objectivo de dar oportunidades aos atletas de
vingarem contratos semiprofissional e
profissional nesses Clubes.
A aquisição de 90% da SAD do Vilaverdense faz parte desse projeto de integração, promoção e consequente a projeção
dos atletas.
Para além disso, o objectivo do clube é
chegar à II Liga.

Publicidade
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LÄNK FC VILAVERDENSE FC

“Queremos
continuar
a crescer”
Nené assumiu a liderança da direcção do Vilaverdense
Futebol Clube SAD no ano passado depois de já ter sido
jogador do clube. A afirmou que a compra da SAD por
parte da Associação Länk foi uma mais-valia e também
que acredita no sonho da II Liga.

E

leito para a direcção do Länk FC
Vilaverdense em 2020, Nené
veio para substituir Hugo Santos
que tinha assumido a presidência
apenas no ano anterior, em 2019.
A ligação ao clube começou enquanto
jogador, em 2014/2015. A carreira enquanto médio da equipa de Vila Verde só
terminou em 2018/2019 e, no ano seguinte, surge como presidente do Conselho de
Administração, quando o Vilaverdense
passou a ser Länk FC, depois do grupo
canadiano comprar 90% da SAD. No final do ano, foi o escolhido como presidente da SAD do Länk FC Vilaverdense.
Com apenas 41 anos, Nené, de origem
caboverdiana mas nascido em Lisboa, assumiu o cargo de bom grado, e tem como
sonho principal levar o Länk Vilaverdense para a II Liga.
“Esta época tivemos a ‘sorte’ de sermos
convidados pela FPF a participar no campeonato de Portugal, depois da AD Oli-

DR

veirense não ser aceite devido a dívidas.
Ficamos em terceiro e acabamos por subir”, contou o presidente.
“Não digo que este ano iremos subir, a
época vai a meio e não nos tem corrido de
feição, mas o nosso objetivo é chegar à II
Liga. A pandemia também não veio ajudar, e o facto de não termos público afeta.
Num clube como o nosso, muito ligado
ao concelho, gostamos sempre de ter o
apoio nas bancadas”, referiu Nené.
Sobre a discórdia sobre a compra da
SAD por parte dos canadianos do Länk,
Néne afirmou que o Vilaverdense continua o mesmo, e que este não morreu.
“Länk ou Vilaverdense, o clube é o mesmo, os valores são os mesmos, muda o
nome, e temos mais capacidades neste
momento. Se temos o objetivo de subir à
II Liga, é graças a esta compra”.
Sobre o aniversário referiu que a equipa
irá festejar, mas com todos os cuidados,
devido à situação que o país enfrenta.

Nené assume presidência em ano em que o clube é comprado pelo grupo canadiano Länk

DR

O Länk FC Vilaverdense encontra-se a participar na Série A do Campeonato de Portugal
Publicidade
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“Nosso esforço principal vai ser
minorar as perdas devido à pandemia”
JOSÉ PAULO MATIAS tomou posse como presidente da Associação de Patinagem do Minho para o quadriénio 2020-2024,
no passado mês de Dezembro. Grande desafio da direcção passa por reanimar a modalidade após a pandemia.
AP MINHO

| Joana Russo Belo |

É o grande desafio que se coloca
pela frente em termos de futuro:
“ter capacidade para reanimar a
modalidade e voltar a uma dinâmica de crescimento”. José Paulo Matias voltou à presidência
da Associação de Patinagem do
Minho - tomou posse no passado
mês de Dezembro para o quadriénio 2020-2024 - e assume
como prioridade a retoma após a
pandemia. Convidado do programa Fórum Desporto, da Rádio Antena Minho, o dirigente
traçou os objectivos da direcção
e as expectativas perante o momento que o desporto atravessa
devido à Covid-19.
“Fundamentalmente somos levados para a situação da pandemia. Gostaríamos de poder ter
condições para promover e desenvolver a patinagem, não só
ao nível do hóquei em patins,
mas patinagem artística e de velocidade, de alagar ainda mais, à
imagem dos últimos anos, só
que, atendendo à situação de
pandemia, neste momento a nossa preocupação será evitar grandes perdas. Sabemos que vamos
ter perdas, porque os jovens deixando de praticar e as equipas
deixando de competir vai haver
necessariamente alguma dificuldade na retoma, por isso, o nosso esforço principal vai ser minorar as perdas devido à pandemia”, assumiu José Paulo MaPublicidade

DR

José Paulo Matias regressou à presidência da Associação de Patinagem do Minho

tias, revelando que já sentem esses efeitos.
“Sentimos, porque desde Março do ano passado houve campeonatos que não foram normalizados, ao nível de formação
não houve campeonatos nacionais, no princípio desta época
não houve campeonatos regionais para apurar equipas para os
nacionais e será já um ano perdido praticamente. Esta situação
leva a que os jovens comecem a
ter outro tipo de actividades e
não sei até que ponto estarão interessados em voltar”, alertou,

dando conta da quebra do número de atletas, já que os treinos estão parados e todo o desporto de
formação suspenso.
“Estávamos em crescendo, ao
nível de prática e de adesão. E
tudo apontava para manter essa
tendência de crescimento dos últimos anos, havia uma dinâmica,
um movimento entusiasta de
prática de patinagem. Este travão deve-se à pandemia e nada
mais. Temos 13 clubes inscritos,
em patinagem 17 e um clube em
corrida de velocidade. Há sete
que têm hóquei e patinagem ar-

tística. Em termos de atletas, mil
e poucos na patinagem e entre os
600 e 700 no hóquei em patins
nos últimos anos. No ano passado e este ano, há uma redução
acentuada nas inscrições, na patinagem, no ano passado andámos na casa dos 850 ,e este ano,
ainda nem 100 estão inscritos.
No hóquei, um pouco a mesma
coisa, temos poucos atletas e
equipas inscritas, pouco mais de
300 inscritos”, explicou, acrescentando que a associação atravessa “uma fase de acalmia, de
expectativa de paragem activa”.
“Estamos preocupados, mas
não podemos fazer grande coisa,
estamos numa posição de aguardar por melhores dias”, frisou.
Antes da pandemia, recordou o
presidente, “estávamos a atingir
um nível espectacular de público, com pavilhões cheios, depois
de termos passado uma travessia
de alguma calma e moderação,
mas a onda estava a encher com
muito entusiasmo à volta do hóquei”. Agora, “o desafio principal é aumentar os praticantes”:
“os públicos vêm por arrasto, ou
seja, se tivermos muita gente a
praticar e a patinagem é uma
modalidade de alguma superação, transmite a imagem da beleza do desporto, por correspondência aumentará o número de
adeptos e simpatizantes. Logo
que passe esta pandemia, o que
temos pela frente é retomar uma
figura de crescimento e apoio
aos novos praticantes”.

+ destaque
Neste momento, apenas
a I Divisão de hóquei em
patins continua em
competição, numa época
para a história da AP
Minho, com cinco equipas
no principal escalão: Óquei
de Barcelos, HC Braga,
Juventude de Viana,
Famalicense e Riba d’Ave.
lll
“Não foi muito fácil
a decisão de aceitar, mas
considerei o desafio tendo
em conta o momento de
pandemia em que nos
encontramos, a dificuldade
que os clubes atravessam
para promover a formação e
manter as equipas jovens.
Ao nível de seniores, temos
cinco clubes na I Divisão, 35
por cento do escalão é com
clubes do Minho, e esses vão
continuando a praticar, mas
estamos reduzidos a isso,
até a Taça de Portugal foi
adiada. Estamos sem
actividade neste momento,
a gerir expectativas.”
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II Liga

Vizela desperdiça colagem ao pódio
MINHOTOS chegaram à vantagem em casa do Vilafranquense que, reduzido a dez jogadores, ainda conseguiu o empate (1-1).
17.ª JORNADA
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 b
II LIGA
JORNADA 17

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

38
33
31
29
27
25
25
24
24
21
19
18
17
17
16
16
13
11

TOTAL

CASA

FORA

V E D M S

V E D M S

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

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

17 11
17 9
17 9
17 8
17 8
17 7
17 6
16 7
17 6
17 5
17 5
17 4
15 4
16 3
16 3
16 4
17 3
17 2

5 1 28
6 2 22
4 4 26
5 4 24
3 6 22
4 6 26
7 4 22
3 6 22
6 5 16
6 6 18
4 8 28
6 7 16
5 6 16
8 5 15
7 6 12
4 8 18
4 10 22
5 10 10

10
11
16
23
19
25
25
18
16
20
25
23
16
20
17
25
31
23

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

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

16
11
13
15
6
14
11
12
7
12
14
8
11
6
5
7
14
4

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

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

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

12
11
13
9
16
12
11
10
9
6
14
8
5
9
7
11
8
6

| Ricardo Anselmo |
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RESULTADOS

J V E D M S

2
6
6
14
11
16
9
10
9
12
14
13
7
11
7
12
15
12

ESTÁDIO MUNICIPAL DE RIO MAIOR

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

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

O Vizela desperdiçou ontem
uma excelente oportunidade para se colar ao Feirense no 3.º lugar do campeonato e distanciarse ainda mais do Chaves, que
vem na quinta posição.
Os comandados de Álvaro Pacheco jogaram na casa do Vilafranquense, que ficou reduzido a
dez jogadores no início da segunda parte, e conseguiram colocar-se em vantagem aos 67 minutos, graças a um golo do
recém-entrado Cann.
Porém, os da casa não desistiram e empataram o encontro
perto do fim, por intermédio de
Leandro.
Desta forma, o Vizela segue na
quarta posição, com 29 pontos e,
na próxima jornada, volta a jogar fora de casa, desta vez no
terreno da Oliveirense.

VILAFRANQUEN.

FC VIZELA

1

1

Árbitro Ricardo Baixinho (AF Lisboa)
Assistentes Pedro Sancho e Vanessa Gomes

Maringá
Vítor Bruno
Sparagna
Diogo Coelho
Marco Grilo
Diogo Izata
Jefferson
Nuno Rodrigues
Rúben Gonçalves
André Claro
Fábio Fortes
João Tralhão

Intervalo
0-0

Pedro Silva
João Pedro
Matheus
Aidara
Ofori
Marcos Paulo
Samu
André Soares
Kiko Bondoso
Tavinho
Cassiano
Álvaro Pacheco

Substituições Tiago Martins por Maringá (36m), Cann
por João Pedro (62m), Bidi por Marco Grilo (63m), Evandro por Fábio Fortes (63m), Leonardo por André Claro
(63m), Ericson por André Soares (72m), Leandro por Rúben Gonçalves (72m), Cardozo por Kiko Bondoso (87m), e
Marcelo por Marcos Paulo (88m)
Disciplina cartões amarelos para Jefferson (13m), Marco
Grilo (30m) e Diogo Izata (45+6m e 60m). Cartão vermelho para Diogo Izata (60m).
Golos Cann (67m) e Leandro (89m).

Publicidade

Aceda a este QR Code
para se candidatar

Há quanto tempo procura uma solução para mudar de vida mas não sabe como?
E se pudesse mudar agora as suas circunstâncias?
SAIBA MAIS E FAÇA ZWITCH À SUA VIDA COM A ZOME.
ZOME EM BRAGA: Rua do Complexo Desportivo, 36, 4715-027 Braga

Zomeit, Lda. - Ami 17432
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Árbitro de Braga chamado
a prova europeia feminina
DIOGO MARTINS na jornada concentrada da FIBA Eurocup Women
2020/2021 que se disputou em Espanha.
BASQUETEBOL
DR

| Rui Serapicos |

Campo de futebol da freguesia de Airó vai receber relvado sintético

Acréscimo global de 116,350 euros

Barcelos aumenta programas
com mais 116,350 euros
e implanta sintético em Airó
DESPORTO MUNICIPAL
| Redacção |

A Câmara Municipal de Barcelos vai alterar o valor dos contratos programa de desenvolvimento desportivo atribuído às colectividades em 2020, com um
acréscimo de 116.350,00€.
A decisão, tomada pelo executivo na reunião ordinária de 22
de Janeiro, prende-se com o facto de em 2020 muitas das actividades das associações terem sido suspensas devido à pandemia
do Covid 19 e, em consequência, o valor atribuído pelo Município no ano passado ter sido
menor do que o recebido em
2019, refere a autarquia.
As colectividades fizeram sentir que, apesar da suspensão das
suas actividades, a manutenção e
fomento das modalidades obrigaram a encargos financeiros,
onerosos, sobretudo pelo facto
de lhes ter diminuído a receita
geral, nomeadamente, no que
diz respeito aos patrocínios.

Daí que o executivo tenha decido alterar a verba atribuída em
2020 para valores de 2019, incluindo as associações que se
encontram no escalão máximo
de atletas para a sua modalidade.
Ainda na área desportiva, o
executivo municipal aprovou, na
mesma reunião, um acordo de
colaboração com a freguesia de
Airó, destinado à requalificação
do campo de futebol com colocação de relvado sintético.

lll
No âmbito de um acordo
com a Junta de Freguesia
de Airó, para instalação
de relva sintética no campo
de futebol, o Município
de Barcelos atribui uma
comparticipação financeira
global de 100.000 €,
a pagar faseadamente,
nos anos de 2021, 2022,
2023 e 2024.

No portal do município

Viana do Castelo abre
candidaturas para apoios
DESPORTO MUNICIPAL
| Redacção |

A Câmara Municipal de Viana
do Castelo tem, através do seu
portal na internet, abertas as candidaturas a apoios às associações desportivas, culturais e recreativas.

O processo de candidaturas está aberto até ao próximo dia 15
de Março, encontrando-se naquele portal disponíveis os respectivos formulários, com duas
opções, sendo uma para as entidades de associativismo desportivo e outra para as de associativismo cultural e recreativo.

O árbitro de basquetebol Diogo
Martins, filiado na Associação
de basquetebol de Braga, esteve
na jornada concentrada da FIBA
Eurocup Women 2020/2021
(Grupo H), que se realizou em
Valência, Espanha, entre os dias
17 e 23 de Janeiro.
Naquele Grupo H, estiveram
em competição o Valencia Basket Club (Espanha), Saint-Armand Hainaut Basket (França),
Castores Braine (Bélgica) e Basket Gema SKW (Bélgica).
Diogo Martins recebeu a convocatória para esta fase de grupos do Eurocup Women com
muita satisfação, até porque tem
como grande objectivo para esta
época a revalidação da Licença
FIBA.
“Não estava a contar com esta
convocatória. É uma excelente
oportunidade de mostrar trabalho, evolução, empenho e alguma visibilidade para possíveis
próximas oportunidades de nomeação. Neste contexto de pandemia, poucos jogos existiram
em 2020, fruto do adiamento e
suspensão de competições. Uma
boa performance nesta bolha da

§voleibol
Feminino
Vitória SC recebe
Castêlo da Maia
O Vitória SC recebe hoje às 21.30
horas em Guimarães, no Pavilhão
da Unidade, o Castêlo da Maia em
jogo da 20.ª jornada do campeonato nacional de voleibol feminino da
I Divisão Nacional. As ‘conquistadoras’ entram em jogo no 11.º lugar
com 14 pontos, enquanto as maiatas são décimas com 18.
No domingo, também para esta
jornada, a equipa sénior feminina
de voleibol do SC Braga perdeu por
3-0 no Pavilhão João Rocha diante
do Sporting. As ‘guerreiras’, embora
tenham evoluído ao longo do jogo,

DR

Diogo Martins, árbitro filiado na Associação de Basquetebol de Braga

fase de grupos, pode abrir portas
a uma renovação da licença de
árbitro internacional para o biénio de 2021-2023”, comentou
Diogo Martins.
“É sempre importante receber
nomeações deste género. Marca

o início da competição, apesar
de já estarmos a meio da época
desportiva, mas trata-se de uma
época desportiva diferente das
anteriores, porque foi reduzido o
número de jogos e deslocações
entre equipas”, disse.

Pela terceira vez

Jorge Braz reeleito melhor
seleccionador do mundo
FUTSAL

| Redacção / Lusa |

O seleccionador português Jorge
Braz e a guarda-redes Ana Catarina Pereira, do Benfica, foram
eleitos os melhores do mundo de
futsal em 2020 nas respectivas
funções, revelou o site da especialidade Futsalplanet.
Ana Catarina Pereira, de 28
anos, que já venceu o galardão
em 2018, impôs-se às brasileiras
Ana Carolina Caliari Sestari, do
Montesilvano C5 (Itália) e Patricia Moraes Faria ‘Giga’, da AFF

Chapecó (Brasil), que ocuparam
a segunda e terceira posição, respetivamente.
Jorge Braz foi considerado o
melhor do mundo pela terceira
vez consecutiva, à frente dos
seus congéneres do Brasil, Marquinhos Andrade, e de Espanha,
Federico Vidal Montaldo.
O treinador português Nuno
Dias, do Sporting, foi considerado o terceiro melhor do mundo,
atrás do espanhol Andreu Plassa
Alvarez, do Barça (Espanha), e
do brasileiro Ricardinho, do
Magnus Tutsal (Brasil).
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FRANCISCO PORTO RIBEIRO Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Ensino

IRS e OE2021

É

um facto que o ano transato os
tempos foram difíceis. E já o início
de 2021, admitamos que não está a
ser nada fácil o que, por vezes, faz-nos lamentar ter passado o ano. Tirando isso, a
evidência dos últimos (quase) 12 meses
no período COVID-19, foram extremamente exigentes para todos, nomeadamente, famílias e empresas e, no geral,
para a economia nacional. Tivemos que
nos adaptar a novas realidades sociais e
fiscais e fomos obrigados a passar a incluir, no nosso léxico social, novas palavras como Covid-19, gel, máscaras, luvas
e distanciamento social. Isto sem referir
as restrições e incerteza do futuro.
Em termos fiscais, todo o aparelho governativo sofreu um reajuste e, em abono
da verdade, também a máquina fiscal. A
novidade vem com o Orçamento de Estado de 2021 (OE2021) que passa a contemplar algumas adaptações, para já é interessante ser revisto e analisado.
Independentemente do que aqui for manifestado, nada muda quanto à responsabilidade individual e ao papel, enquanto
cidadãos ativos e intervenientes, de termos a obrigação de consultar, com alguma regularidade, as informações divulgadas no Portal das Finanças (agora, mais
do que nunca, todo o cuidado é pouco) e
aproveitar alguns exemplos explicativos
divulgados na página do facebook da Administração Tributária (AT), nomeadamente, acessível em facebook.com/at-financas.
As grandes mudanças já estão em curso
e já se fazem sentir, desde de janeiro
2021, com um impacto direto consolidado e refletido em 2022 na declaração
anual. Mas, para já, é importante perceber
que foram criados alguns estímulos à economia nacional que, se estivermos atentos, poderemos usar em proveito próprio.
Dessa forma, contribuímos para a melhoria das finanças nacionais, apoiamos o comércio local e tratamos de nós e dos nos-
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sos.
O impacto mais imediato prende-se com
medidas que são, nomeadamente, a redução de taxas e incremento de novas deduções. Por exemplo, e à data da publicação
deste artigo, poderá constar que ainda não
sentiu o real impacto, pela sua parca magnitude, mas no recibo de vencimento de
janeiro irá aperceber uma (muito) ligeira
redução das taxas de retenção na fonte de
imposto sobre rendimento de pessoas singulares (IRS). É pouca coisa, eventualmente, quase impercetível, e dependendo
do agregado, não dará para um café, mas
no final no ano, se quiser tomar tantos cafés como a redução de IRS sentida, se
nunca tomar cafés, poder apanhar uma
valente insónia. Assim, em 2021, as taxas
de retenção na fonte de IRS dos trabalhadores, por conta de outrem, são mais baixas. Outro impacto, que está já, amplamente, divulgado, prende-se com a
redução da taxa do imposto de valor
acrescentado (IVA) na fatura da eletricidade, seja esta fornecida pelo operador
principal (EDP), seja por terceiros. O cuidado aqui que se destaca é de validar se o
IVA da eletricidade cobrado, referente a
janeiro (vem na fatura de fevereiro), está,
ligeiramente, à taxa correta mais reduzido. Se assim não for, reclamação direta à
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dor, com partilha para a associação de defesa (pouco) do consumidor (a DECO) e
também no Portal da Queixa (https://portaldaqueixa.com/ que passa a ser do domínio público e vergonha nacional, só se
aplica a quem tem vergonha). Temos que
enxovalhar quem não nos respeita, pois
temos direitos, é nosso, e temos de exigir
(está na Constituição da República Portuguesa, exerça os seus direitos e cumpra as
suas obrigações). Esta redução, da taxa
IVA, aplicável à eletricidade, considera
consumos que vão até aos 100 kWh (ou
150 kWh, no caso de famílias numerosas
– aqui, os animais de estimação não entram). A terceira novidade prende-se com
um aspeto que passou a ser novo, em
2020, nas nossas vidas, uma presença
constante no nosso modus operandi social. Referimo-nos às máscaras e ao álcool gel. A estes artigos, em já em 2021,
as despesas com passam a ser consideradas como despesas de saúde, para efeitos
de IRS. Dessa forma, se adquirir num supermercado, em conjunto com outros artigos essenciais, lembre-se de pedir fatura
separada para não “cair” numa rubrica
distinta, a de “outros” que é aquele saco
(azul) geral onde cai tudo o que não se sabe onde alocar. E por fim, e o mais interessante, as despesas de 15% do IVA pago
em ginásios, passa a poder ser deduzido.
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Esta última medida é muito simpática, para a economia nacional. Com a pandemia,
o “ataque” à despensa foi incrementado,
sem termos forma de “arrumar” ou consumir tantos excessos de calorias.
Estas quatro medidas são transversais
para todos, a seu belo gosto. Acresce uma
quinta medida, que já não terá um impacto tão transversal na sociedade, mas que
não deixa de ser importante, e que se
prende com a simplificação das mais-valias, no caso da (des)afetação ao alojamento local. Neste caso, é de considerar
que as mais valias de um imóvel, pela
transferência entre o património pessoal e
a afetação a uma atividade comercial, e
vice-versa, só apuradas aquando da venda
do imóvel a terceiros.
Toda esta informação requer, obviamente, uma consulta da legislação respetiva
sendo que, pode e deve obter mais informação no Portal das Finanças (AT) onde,
no canto inferior direito poderá espelhar
as suas dúvidas em “contacte-nos” e, em
seguida, selecionar “atendimento e-balcão”, para que as suas questões nos cheguem de forma eletrónica. O simpático destas medidas é que o professor Leão
(o atual ministro das finanças) revelou o
seu lado humano e considerou estas mudanças sociais na realidade fiscal. E continuando a fazer justiça, o facto é que a
administração fiscal teve o cuidado de
informar o cidadão por email, no passado mês de janeiro, além de colocar a informação no portal das finanças. Agora,
temos que cumprir o nosso papel e ser
agentes de controlo e exigir os direitos.
Temos a informação, temos a oportunidade, agora é só agir e tomar o que é nosso. O impacto real é imediato, de efeito reduzido, mas refletindo-se em 2022,
aquando da entrega no modelo de IRS
e onde vamos ser confrontados com
uma redução dos valores de contribuição. Por isso, o momento de ação é agora.
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Voz às escolas

D

FLORA MONTEIRO Diretora Agrupamento de Escolas de Amares

esde há vários meses que assistimos
apreensivos às alterações constantes na
nossa vida. Adaptamo-nos a várias realidades novas e desconhecidas. Cumprimos ordens, por vezes contraditórias. – “Põe a máscara,
não uses máscara, desinfeta as mãos com SABA,
usa álcool de 70º, lava as mãos com água e sabão, para, recolhe, confina, desconfina, vai trabalhar, faz a festa, não celebres, fica em casa, não
dês abraço, dá atenção, cuida dos outros, liga o
PC, aprende tecnologias, reúne on-line, fica em
quarentena, faz isolamento profilático, distanciate, não convivas, não visites os teus pais, dá assistência aos teus pais”. Sobrevive, sobrevive,
sobrevive! Sim, neste momento de profunda
anormalidade é fundamental sobreviver para podermos continuar a viver. Parecem contraditórias
estas orientações?! Algumas foram, em momentos de falta de informação, de indecisões, de desnorte! Mas o bom senso de cada um permitia descobrir, passo a passo, o que fazer para não piorar
a situação à sua volta, para não contribuir para o
crescimento da curva, para não lamentar o crescente número de mortes. A informação passou a
ser mais vasta, apesar de existirem muitas teorias, muitas opiniões. E a desobediência começou a ser um ato de egoísmo, com consequências
muito más.
No meio de todos estes receios, eis que surge a
teoria transcendental de que as escolas são seguras! Seguríssimas, com um vírus bem comportado, à prova de máscara, à prova de distanciamento, à prova de número de pessoas por metro
quadrado. Nós somos imortais, impenetráveis
pelo vírus, como tive oportunidade de (ironicamente) dizer às autoridades de saúde! E a resposta era – “mas o vírus vem de casa, não se propaga
na escola”. E nós, no terreno, a receber resultados de testes e mais testes positivos, a confinar
turmas ou grupos de alunos (muitas vezes sob a

JOÃO PACHECO
Politólogo

Ideias

Uma ameaça
controlada
Os dois inimigos pré-anunciados da democracia e, muito em particular, da última eleição presidencial, existem e estão
aí: a abstenção e a nova direita. Não
obstante essa evidência, a harmonia do
centro político em campanha e na noite

Interrupção letiva versus interrupção de vidas!

Nós não vamos de férias!
nossa responsabilidade), a receber as declarações
de isolamento de docentes e não docentes. E com
a noção de que muitos dos contactos não seriam
testados! Já não existia capacidade, como já não
existia resposta atempada da autoridade de saúde
pública. Nas primeiras semanas de janeiro, era
gritante o desespero dos diversos serviços, o medo das famílias, a apreensão de muitos alunos, o
receio dos professores (que não são de risco! –
passo a ironia). Fomos assistindo ao alastrar do
vírus, ao aumento exponencial de meninos/jovens em isolamento porque alguém da família tinha testado positivo. No terceiro fim-de-semana,
sentiu-se o caos a ser instalado quando gritávamos, via e-mail, pedindo ajuda para a reposta a
alguns casos e a ajuda não tinha capacidade de
chegar a tempo.
Começou a ser um pesadelo continuar a ouvir
“As escolas são lugares seguros” por tantos pseudo-intelectuais! Quem sou eu para dizer que não
são?! Humildemente me confessei às autoridades
de saúde, dizendo que nada percebia de saúde, só
o meu bom senso e sensibilidade, aliados a tantas
leituras, me permitiram ultrapassar as minhas
competências e “confinar” alunos e aconselhar
alunos, pais, professores e assistentes, tentando
ouvir, tentando ajudar, tentando acalmar, juntamente com os meus colegas da Direção. E sempre, procurando manter a serenidade. Efetivamente, tendo em conta a evolução pandémica no
país, nós subimos muito devagar no número de
casos… as regras, dentro da escola eram cumpridas, de forma geral. E cá fora? E a rua? E os hipers ou os centros comerciais? E os passeios hi-

eleitoral valeu e contabilizou muitíssimos mais votos do que o folclore ruídoso – algumas vezes marcado pelo insulto – da extrema direita.
As sondagens, não tendo o propósito
da futurologia, por tratarem matéria estatística sobre acontecimentos recentes
e, por isso, desenvolvidas sempre com
base na ciência dos critérios e dos cálculos, não falharam por si e nas projeções que permitem e às quais, regra geral, os resultados finais corresponderam.
Dos sete candidatos, esta eleição presidencial teve quatro estreias: Ana Gomes, André Ventura, João Ferreira e
Tiago Mayan Gonçalves.
Quem surge num sufrágio pela primeira vez está, naturalmente, predestinado a alcançar um bom resultado, pela
ausência de um referencial anterior,
sem uma posição predefinida e, dessa
forma, sem qualquer expectativa mais

giénicos com toda a família, mais o cão e o gato e
as trelas vazias, e as filas, e os ajuntamentos em
festas privadas, e as conversas aos domingos de
manhã?
Mas, porque é que vão cumprir regras, se os
alunos, professores e assistentes vão às centenas,
diariamente, para as escolas? Como diria alguém
que conheço – tragam-nos os velhinhos para a escola, isto é seguro!!! Pois, mas deixou de ser há
algum tempo! Porque os alunos têm família, os
professores e os assistentes, também! E perante
as novas variantes surge a teoria de que os jovens
podem ser de risco!
Perto de 300 PESSOAS/portugueses, vítimas
de Covid 19, têm morrido diariamente. Somos
quase (dependendo do dia) o pior do mundo em
mortes, o pior do mundo em infetados, o pior no
número de doentes nos cuidados intensivos. E foi
necessário sermos o pior para fechar as escolas!!!
Finalmente. E não vale a pena dizer que a medida
é tardia. O importante é perceber que é para cumprir o confinamento.
Ouvi dizer – “Está destruída a geração do futuro! Estamos a destruir a infância e a adolescência
de uma geração!” Cruzes! Até me deu algum peso na consciência e parei por um segundo para
pensar se deveria demitir-me porque não penso
assim!
O que destrói gerações é a morte! O que destrói
gerações é não ter comida na mesa! O que destrói
gerações é estar completamente isolado, o que
destrói gerações é não ter escola! Não tenho certezas sobre esta solução da “interrupção letiva e
educativa”. Só a poderei compreender se me

ou menos fundada. Houve quem, apesar
de estreante, impusesse a si próprio, publicamente, determinados objetivos e
posições. Nesses casos, há falhas admitidas, outras só notadas ou percebidas e
derrotas inquestionáveis.
Foi assim que Ana Gomes, sem surpresa, falhou a ambição de empurrar a
eleição do Presidente da Repúlica para
uma segunda volta, mas com a confirmação do segundo lugar à primeira.
Ventura cantou a vitória do segundo lugar no interior do país e o triunfo sobre
o candidato comunista no Alentejo. É a
forma característica dos homens menores, que exibindo o sucesso da própria
estratégia tentam secundarizar, ou mesmo anular, a realidade e o momento.
Aproveitou para confirmar a demissão
de líder do seu partido para, estrategicamente, sair reforçado e, sobretudo, alimentar o seu mediatismo durante mais
uns tempos, à luz dos holofotes da co-

apontarem fragilidades que não estou a ver… A
quebra do ritmo de vida pode provocar desorientação. Três semanas após o Natal, entrar novamente de férias é algo incompreensível para os
nossos modelos. A falta das ocupações habituais,
em conjunto com o confinamento, pode potenciar maiores dificuldades no futuro. Nós estávamos/estamos preparados para o ensino a distância! A maioria diria SIM, se nos tivessem
perguntado! Não quiseram! Não vamos complicar mais! Há males maiores! Vamos defender e
salvar as vidas que pudermos e não dramatizar o
futuro!
Estamos numa situação de calamidade, catástrofe… é a hora de recolocar as questões essenciais! Estão centenas a morrer por dia, os médicos, enfermeiros e auxiliares estão esgotados e
com questões éticas a assombrá-los. Muitos trabalhadores estão desesperados pela falta de trabalho. Muitos agentes da escola estão inquietos,
receosos, desesperançados. Vamos aguardar, com
alguma serenidade! Vamos cumprir o dever de
cada um. Todos os que puderem fiquem em casa,
os que não puderem cumpram as regras, porque a
prioridade é travar o vírus e salvar vidas!
Agora, com o fecho das escolas há a esperança
de que o confinamento seja mais eficaz e que o
número de infetados comece a diminuir, que as
mortes não sejam uma realidade.
E que não nos falte a esperança! Embora saibamos que não vai ficar tudo bem! Cabe a cada um
de nós não se colocar numa posição de egoísmo e
egocentrismo, de viver somente os seus próprios
problemas. Há muitos e muitas a precisar da nossa ajuda. Não abandonamos os alunos. Muitos de
nós estarão on, estarão em contacto para manter
alguma proximidade e aquecer a sensação de solidão e isolamento e apoiar pedagogicamente.
Um abraço a todas as comunidades educativas.
Nós não fomos de férias. Estamos cá!

municação social. João Ferreira cresceu
em percentagem, em comparação a Edgar Silva, mas com menos votos e assumiu-se vítima da bipolarização pela disputa do segundo lugar. Na minha
opinião, o candidato com mais qualidade do que votação. Tiago Mayan deu-se
a conhecer, com a preponderância política que isso tem, porque soma um rosto e uma referência à Iniciativa Liberal,
que cresce desde as últimas legislativas,
alargando o espaço da direita que representa. É importante recordar o protagonista da noite eleitoral: Marcelo Rebelo
de Sousa. O Presidente, reeleito com
60,70%, cresceu 121 874 votos em termos absolutos, relativamente a 2016.
Há leituras e interpretações, desde a
primeira hora, cujo tempo ajudará a
aprofundar e a desenvolver. Fica, por
enquanto, a constatação de que a esquerda perde ao dividir-se e que o seu
cimento é o obstáculo, tanto possível

quanto necessário, à ameça da extrema
direita. Ou a esquerda se entende, para
que o Chega não passe de um perigo
eleitoral para este PSD, ou prolonga os
seus erros e o Chega será cada vez mais
uma ameaça efetiva ao regime, pela
possiblidade de ultrapassar a retórica e
as ideias, concretizando-as. Ventura
quer fazer do Partido Social Democrata
o seu refém para qualquer solução de
Governo e, até hoje, Rui Rio não assumiu nenhuma rutura com essa hipótese.
A maior ameaça ao centro direita em
Portugal.
Os eleitores votaram, contrariando a
inflação prevista provocada pela pandemia sobre os valores da abstenção, que
continua a preocupar, por crescer na
medida da tendência entre cada eleição.
Pelo menos desta vez, os portugueses
privilegiaram a estabilidade política,
que as sondagens legislativas acompanham.
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Apoio a profissionais da primeira linha

Diogo Bernardes escolhida
para escola de acolhimento
PONTE DA BARCA
| Redacção |
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Senhor Soutelo dá conselhos na freguesia

‘Senhor Soutelo’
promove cidadania
e meio ambiente
VILA VERDE
| Redacção |

A Junta de Freguesia de Soutelo lançou
uma campanha de sensibilização para a
cidadania e da preservação ambiental, incidindo também sobre medidas de prevenção da pandemia. A iniciativa tem como figura central o ‘Senhor Soutelo’, uma
mascote criada para o efeito.
“Como está reformado, tem bastante
tempo livre e gosta muito da nossa freguesia, vão vê-lo muitas vezes no espaço
público a partilhar a sua experiência com
conselhos de amigo sobre ambiente e cidadania”, avançou o presidente da autar-

Empresas

ACIF e Famalicão Made
In convidam para
cimeira na Guiné
Equatorial
A Associação Comercial e Industrial de Vila Nova Famalicão (ACIF), em parceria com o ‘Famalicão Made In’, está a promover a Cimeira de
Negócios CE-CPLP, que decorrerá de 5 a 7 de
Maio, na Guiné Equatorial. A organização ertence à Confederação Empresarial da CPLP
(CE-CPLP) que tem por objectivo levar a esse
país empresas internacionais da comunidade
CPLP e de países observadores associados.
A parceria ACIF/Made In visa levar empresas
interessadas em promover a sua actividade na
Guiné Equatorial, abrindo a entrada noutros
mercados. As empresas interessadas devem
consultar as condições de acesso junto da ACIF.

quia, Filipe Silva, no vídeo de apresentação da campanha, disponível na página
Facebook ‘Freguesia de Soutelo’.
O ‘Senhor Soutelo’ já está presente fisicamente em locais estratégicos da freguesia como ecopontos, escola, jardins e sede
da Junta de Freguesia, podendo mudar de
localização em função do tipo de mensagem a transmitir.
Será também presença assídua nas redes
sociais da Junta de Freguesia de Soutelo
para “reforçar a união entre a comunidade
através do respeito mútuo e da prossecução de objectivos comuns, criando uma
freguesia mais próspera e um ambiente
mais sadio”.

Para mais informações podem recorrer aos seguintes contactos: inovacao@acif.pt ou
963 896 985.

Empresas

Líder da JP subscreve
manifesto de autarcas
contra a eutanásia
Francisco Mota, presidente da Juventude Popular, subscreveu o manifesto dos autarcas
contra a eutanásia, justificando que, com a recente aprovação da lei da morte medicamente
assistida, na especialidade, na Assembleia da
República, “o regime silenciou um país e impôs a Portugal uma agenda”. A JP, em Março
do ano passado, sugeriu aos autarcas do CDS
uma recomendação de apoio à realização de
um referendo sobre a despenalização da eutanásia.

A Câmara Municipal de Ponte da Barca
escolheu a Escola Diogo Bernardes para
funcionar enquanto estabeleciment de
acolhimento de filhos ou outros dependentes a cargo de profissionais de saúde,
trabalhadores de serviços essenciais e
crianças e jovens em risco sinalizados pelas comissões de protecção de crianças e
jovens em risco (CPCJ). A decisão vem
no seguimento da interrupção das actividades lectivas entre 22 de Janeiro e 5 de
Fevereiro. O Município de Ponte da Barca, em colaboração com o Agrupamento
de Escolas, operacionaliza a entrega de
refeições escolares necessárias, previamente identificadas, aos alunos do 1º ciclo e aos alunos beneficiários dos escalões A e B da acção social escolar, dos
segundo e terceiros ciclos do ensino básico. Para todos os alunos que integram estas medidas adicionais ou sinalizados pela

DR

Escola Diogo Bernardes

CPCJ, o Município assegura o transporte
pelos regimes especiais já existentes ou
por outros a criar em função das necessidades verificadas.

AO JOÃO EVANGELISTA,
na sua passagem para a Luz.
“Moro para lá das sombras… na luz que nem todos têm!”
(João Evangelista, 19 de dezembro de 2018)

O nosso colega João Evangelista
acaba de partir…
Uma lágrima de estima e de amizade
corre-nos na face.
Uma lágrima espontânea, verdadeira.
Limpamos a lágrima… e a saudade nasce
no nosso coração.
“São lágrimas tantas vezes sofridas,
Em longos silêncios vertidas.
Lágrimas que nunca ninguém viu!
Não secaram! Ainda me restam algumas
Que me vão humedecendo estas horas
imundas...
Tantas as vezes, gota a gota, em silêncio,
Salgadas, afogaram-me horas de sofrimento.”
(João Evangelista, 10 de novembro de 2020)

“Eu queria ter poder, força e asas
E voava, voava, por sobre as casas
E passava-lhes um pincel com tinta da cor
da vida
Que as gentes, sem o saberem, haviam
de viver
Enquanto que eu, feito anjo, sem saber sofrer
Me despedia, cantando, desta vida já vivida.”
(João Evangelista, 14 de dezembro de 2019)

O nosso colega João Evangelista
acaba de partir…
E uma lágrima eterna volta a sair.
“Sei que tens forças para caminhar
E mesmo sem asas sobre o mar
Serás capaz de o sobrevoar!..."
(João Evangelista, 17 de novembro de 2019)

Caro Colega e Amigo João Evangelista, encontra agora a Paz que sempre buscaste.
As professoras e os professores do Agrupamento de Escolas D. Maria II.
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9 3 suítes, 1 quarto;
9 Garagem para 3 viaturas;

9 Terreno com 4500m2;
9 Pré-instalação de piscina,
Poço; Pomar
9 Cozinha Equipada
9 Local Sossegado
9 Vistas fantásticas

AMI 7630

9 3 pisos

Luís Martins

www.florestaimobiliaria.pt
Rua do Taxa 05 ʹ S. Vitor
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ID:124391035-8 -

195.000 €

C.E.:(D) T2+1 em pleno coração da cidade
de Braga. Com duas frentes, varanda e
ótimas áreas. Excelente investimento!

ID:124391022-74 -

148.000 €

C.E.:(E) Fabuloso T2 em plena Avenida
da Liberdade. Remodelado e decorado com muito
bom gosto, com elevador e vistas panorâmicas.

ID:124391032-59 -

220.000 €

C.E.:(A) Casa de Campo recuperada em
S. Mamede D' Este. Equipada com aquecimento
completo, recuperador de calor, a 5 min.
do centro da cidade.

ID:124391005-527 -

109.000 €

C.E.:(D) T3 no centro da cidade.
Apartamento remodelado no centro da cidade
com garagem individual. Localiza-se a 200m
da Av. da Liberdade e a 100m do Fórum Braga.
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

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

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

COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS

T0 69 000 €

MORADIA INDIVIDUAL EM PALMEIRA
115.000 €
Construção a iniciar em Gualtar
www.nortinveste.com
Telem. 919 778 225

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

ARRENDA-S

E

LOJA em Maximinos na Praceta Escola
do Magistério c/ 100m2, licença para
estabelecimento comercial ou similares
de hotelaria
Marque já a sua visita!! 250,00€

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

Acolhe idosa/o ou casal.
Excelentes condições.
Tel. 938 530 248

ARRENDA-SE
ESCRITÓRIO C/ 80 M2

€€€€ 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

CASA DE
ACOLHIMENTO
SÉNIOR

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

€270
Favor ligar ao 927 562 704

SINTONIZE 106.0 FM

POSSIBILIDADE DE VENDA COM OPÇÃO DE COMPRA!
MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO...
Rua dos Pedreiros n.º27 e 29,
Parque Industrial das 7 Fontes 4710-553 Braga
Ligue já: 967200625 ou 253615311 statusmoneylda@gmail.com
STATUSMONEY... Porque dinheiro não é problema...
É a solução!!

COMPRE O SEU
AUTOMÓVEL
NOS STANDS

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

www.antenaminho.pt

Correio
do Minho.pt

Faça a sua assinatura
Nome
Morada
Localidade
C. Postal
E-mail

Tlf./Tlm.

N.º Contribuinte

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

Junto envio o cheque n.º .................................................................................,
sobre o Banco...................................................................................................

• Anual = 150€ • Semestral = 80€ • Trimestral = 50€
Praceta Escola do Magistério, 34 •Telef. 253 309 500
Maximinos - 4700-236 BRAGA
E-mail: assinaturas@correiodominho.pt

correiodominho.pt
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SOBRE RODAS

ANUNCIE NAS
NOSSAS PÁGINAS

COMPRE NOS STANDS CM

PEUGEOT e-PARTNER

ADERE À MOBILIDADE
ELÉCTRICA
Líder do mercado ‘VCL’ português em 2020 com 15,7%
das vendas entre todos os comerciais ligeiros, o Peugeot
Partner surge agora com uma motorização 100% eléctrica.
O novo Peugeot e-Partner chega ao mercado em complemento aos novos Peugeot
e-Expert e e-Boxer. Com base no seu sucesso comercial e nos inúmeros prémios
conquistados ao longo das gerações, incluindo o troféu ‘International Van of The
Year 2019’, o Peugeot Partner, inicialmente lançado em 1996, alcançou a fasquia
dos 2 milhões de unidades produzidas, sendo comercializado em mais de 100 países. À vontade em todas as situações e capaz de responder às especificidades de
qualquer ramo de actividade, o novo e-Partner disponibiliza um espaço de trabalho
que facilita as operações diárias, tecnologias embarcadas de referência, como o
Peugeot i-Cockpit® digital, e um estilo assertivo, passando também a possibilitar
o acesso aos centros urbanos, sem quaisquer restrições. Graças a uma concepção
avançada, os profissionais podem agora dispor de todas as qualidades originais do
Partner, em modo zero emissões e sem qualquer tipo de cedências.
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Peugeot e-Partner com motorização 100% electrica

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 27 de Janeiro 2021
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www.vciautomoveis.pt

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

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

Zona Industrial de Sequeira: RUA DA VENDA, LOTE 5 - 4705-629 SEQUEIRA BRAGA
tlf./ 253 674 868 • tlm. 936 176 448 • 938 176 449 • 961297 417

vcivenda@gmail.com

Aproveite as ofertas Stock-Car!
Viaturas semi-novas e usadas
com garantia e rigoso controlo de verifificação.

www.stock-car.pt
Ed. Stock Car - Cabanas - Dume

BRAGA
Tlf. 253 300 500

Rua 25 de Abril - Edifício Stock-Car
Carvalhais - Silvares

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

FOCUS 5P BUSINESS ECOBOOST
PACK DRIVER 2020 – 19.900,00€
VIATURA SERVIÇO MENOS
DE 3.000KMS 7 ANOS DE GARANTIA

30
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Agenda
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Palavras Cruzadas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

06:30
10:00
13:00
14:15
14:45
15:45
17:30
19:00
19:59
21:00
21:45
23:00
00:30

Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Romaria do Meu Coração
Filha da Lei
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
Crónica dos Bons Malandros
Joker
Cá Por Casa com Herman José
Relíquias Perdidas
dos Templários
01:30 Janela Indiscreta
02:30 Grande Entrevista
03:30 O Sábio

07:02 Programação Infantil
12:00 Escola Noturna
Os Sonhos Nunca Dormem
13:00 Nada Será como Dante
13:30 Saber Sabe Bem
14:00 Sociedade Civil
15:00 A Fé Dos Homens
15:30 Do Jardim Para a Mesa
16:00 A Minha Outra Rússia
17:00 Programação Infantil
20:40 Cidades Secretas
21:30 Jornal 2
22:05 Folha de Sala
22:10 Cobra
22:55 Peixe Fora d'Água
23:25 257 Razões Para Viver
23:55 Muito Barulho Para Nada
00:55 Sociedade Civil
01:55 Euronews
05:47 Lusitana Paixão

SIC
06:00
08:30
10:00
13:00
14:45
16:00
18:00
19:00
20:00
21:30
22:30
23:15
00:00
00:45
02:30
03:15

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

06:00
06:30
10:12
13:00
14:50
16:13
18:10
19:00
19:57
21:50
22:42
00:00
02:00
02:35
03:17

Curious George
Diário da Manhã
Dois às 10
Jornal da Uma
Destinos Cruzados
Goucha
Big Brother
Duplo Impacto: Última Hora
Big Brother
Duplo Impacto: Diário
Jornal das 8
Bem me Quer
Amar Demais
Big Brother
Duplo Impacto: Extra
Big Brother
Duplo Impacto: Ligação à Casa
Chicago Med
Santa Bárbara

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 - sargaços; digam. 2 - mapas; pesar.
3 - propagar; acatam. 4 - margem; comilão. 5 - avistar.
6 - casamentos. 7 - conferir. 8 - ligeiro; fartar. 9 - cortem;
abrilhanta. 10 - contanto; anos. 11 - corrigir; dera.
VERTICAIS: 1 - cessa; chochos. 2 - pulsa; trafica. 3 - bandos; aldeola. 4 - pear; vilória. 5 - curados. 6 - alegres.
7 - demoras. 8 - abanos; diafa. 9 - competir; cachaça.
10 - estádios; rasgar. 11 - residir; ardência.

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

AMARES
MERCADO T. 253 377 760

CABECEIRAS DE BASTO
MOUTINHO T. 253 662 247

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

R. do Mercado Municipal

Largo da Boavista

Avenida Barjona de Freitas, 147

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
BARCELINHOS T. 253 831 245

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
CAMPANTE T. 253 481 272

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

R. Dr. Abílio Torres, 1168

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

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
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

VIANA CASTELO
MODERNA T. 258 809 000

Av. de França, 1361

R. da Corredoura, 50

R. do Aveiro, 203-205

GUIMARÃES
HÓRUS T. 253 517 144

MELGAÇO
ST. BÁRBARA T. 258 514 090

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

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

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

PÓVOA DE LANHOSO
S. JOSÉ T. 253 102 766
Praça dos Heróis

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

1
7

3

Largo do Toural, 26

R. Dr. Joaquim Carlos Cunha Cerqueira, 103

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
VALE DO MOURO T. 251 565 821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Quinta Andorinhas Loja 9/10

6
6
1
6

3

7
9

2

FARMÁCIAS

R. Custódio José Gomes Vilas Boas, 57

Sudoku

8

4

3

1

4

3

2

2

8

4

9

6

9

1

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

antenaminho.pt

106.0 FM
PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - algas; falem. 2 - cartas; luto. 3 - atear; catar. 4 - beiral; rapa.
5 - deparar. 6 - vodas. 7 - revisar. 8 - agil; saciar. 9 - calem; doura. 10 - atal; barbas. 11 - sarar;
soara.
Verticais: 1 - acaba; racas. 2 - late; regata. 3 - greis; vilar. 4 - atar; vilela. 5 - sarados. 6 - ledas. 7
- paradas. 8 - alaras; coro. 9 - lutar; siuba. 10 - etapas; arar. 11 - morar; brasa.
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Atracção
Fatal
Loiraça 21 anos,
alta, magra e
peitos grandes.
Elegante

964 131 762

Publicidade 31

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

925 751 527

BRAGA
TÁXIS

Insólitos

Um homem partilhou um momento insólito
nas redes sociais que vem provar a força de
uma boa ligação entre cão e dono e está a
deixar as Internet ao rubro.
Russell Jones, de Londres, decidiu levar o fiel
companheiro de quatro patas ao veterinário
por este coxear muito.

Jayra
Brooke
Jayra surge como
a modelo sensação
deste ano. Após a sua
aparição nas páginas
da revista lançada
por Hugh Hefner,
Jayra caiu nos
radares do mundo e
é de causar arrepios.

Segunda 25/01/21

24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

253
916
966
936
Gasta mais de 300 euros
no veterinário e descobre
que cão estava só a imitá-lo

JOGOS

253
233
233
233

253
602
602
602

Depois de um check-up no valor de 300
libras (330 euros) os médicos avançaram que
o animal não apresentava nenhum
porblema.
Segundo conta Russel, o cão coxeava apenas
por “simpatia”, imitando o dono, que se
encontra neste momento a andar de
muletas. “Fez-me gastar 300 libras no
veterinário e afinal não tem nada. Está a agir
por simpatia. Amo-o”, escreveu o dono do
animal.

Sorteio 04/2021

12 619
2.º Prémio 64 849
3.º Prémio 04 308
1.º Prémio

Terça 26/01/21

Sorteio 08/2021

5 7 25 37 40
*2 *8
Quarta 20/01/21

Sorteio 06/2021

14 19 28 31 40
+9
Quinta 21/01/21

Sorteio 03/2021

73 058
307
3.º Prémio 84 457
4.º Prémio 14 252
Terminação 8
Série sorteada 4.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 93

Sexta 22/01/21

Sorteio 07/2021

8 16 42 44 47
*6 *7

Sorteio 04/2021

JFN 00304
Sábado 23/01/21

Sorteio 07/2021

33 43 44 47 49
+11

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: 6 de Ouros, que
significa Generosidade.
Amor: Poderá passar bons
momentos com seu par.
Saúde: Melhore o humor comendo
requeijão e ovos.
Dinheiro: Um colega poderá
precisar da sua ajuda. Seja
generosa.
Números da Sorte: 9, 18, 20, 22,
39, 47
Touro
Carta do Dia: 3 de Ouros, que
significa Poder.
Amor: Declare-se à pessoa que
ama! Não espere que o amor vá ter
consigo.
Saúde: Período calmo, sem
preocupações de maior. Vai sentirse bem.
Dinheiro: Lute pelos objetivos que
pretende atingir.
Números da Sorte: 6, 12, 14, 31,
37, 44
Gémeos
Carta do Dia: Rainha de Ouros, que
significa Ambição, Poder.
Amor: Evite criticar demasiado o
seu par. Deixe que o amor invada o
seu coração.
Saúde: Cuidado com a garganta.
Não tome bebidas demasiado frias.
Dinheiro: Momento pouco oportuno
para gastos.
Números da Sorte: 2, 9, 10, 36, 43,
47
Caranguejo
Carta do Dia: Cavaleiro de Paus,
que significa Viagem Longa, Partida
Inesperada.
Amor: Aproveite todos os
momentos que tem para estar com
o seu amor. Fortaleçam os laços.
Saúde: Pode sentir-se mais
cansada.
Dinheiro: Poderá ter de fazer uma
viagem inesperada. Prepare-se!
Números da Sorte: 1, 8, 15, 18, 29,
43
Leão
Carta do Dia: 7 de Paus, que
significa Discussão, Negociação
Difícil.
Amor: Possível desavença no seio
familiar. Uma boa conversa voltará
a trazer a paz para sua casa.
Saúde: Para reduzir o colesterol
salpique o café com um pouco de
canela. Também pode juntá-la à
fruta ou ao iogurte.
Dinheiro: Evite pedir empréstimos.
Os tempos não estão para isso.
Números da Sorte: 1, 9, 17, 21, 29,
43
Virgem
Carta do Dia: 3 de Paus, que
significa Iniciativa.
Amor: É um bom dia para tomar a
iniciativa e desafiar o seu par para
fazerem uma viagem.
Saúde: Faça uma consulta de rotina
com o seu médico.
Dinheiro: Concentre-se e termine as
tarefas a tempo e horas.
Números da Sorte: 7, 9, 11, 15, 32,
37

Balança
Carta do Dia: 5 de Copas, que
significa Derrota.
Amor: Com inteligência, conseguirá
dar a volta a uma desavença com o
seu par. Evite a derrota da sua
relação.
Saúde: Fortaleça o sistema
imunitário. Coma alho e cebola.
Dinheiro: Atenção aos gastos
exagerados.
Números da Sorte: 11, 16, 24, 28,
30, 43
Escorpião
Carta do Dia: 4 de Copas, que
significa Desgosto.
Amor: Seja mais tolerante e
compreensiva com o seu par. Evite
um desgosto de amor.
Saúde: Pode sentir-se mais
deprimida. Torne os dias mais
alegres ouvindo música.
Dinheiro: Boa altura para repensar a
sua vida financeira. Se anda a
gastar de mais feche os cordões à
bolsa.
Números da Sorte: 10, 13, 17, 29,
31, 37
Sagitário
Carta do Dia: A Torre, que significa
Convicções Erradas, Colapso.
Amor: Estime o seu par. Evite uma
rutura. Diga-lhe palavras bonitas e
tudo correrá pelo melhor.
Saúde: Pode ter falta de vitaminas.
Coma mais fruta.
Dinheiro: Cuidado com as
distrações.
Números da Sorte: 7, 12, 16, 34,
39, 41
Capricórnio
Carta do Dia: A Lua, que significa
Falsas Ilusões.
Amor: Ser feliz depende apenas de
si. Pense no que realmente quer e
parta à conquista.
Saúde: Tenha pensamentos
positivos. O seu corpo gozará de
uma ótima forma.
Dinheiro: No trabalho, proteja-se de
energias negativas e de ilusões. As
coisas correrão muito melhor.
Números da Sorte: 11, 24, 27, 31,
39, 42
Aquário
Carta do Dia: 6 de Espadas, que
significa Viagem Inesperada.
Amor: É provável que o amor
invada o seu coração.
Saúde: Pode constipar-se. Evite
ambientes com ar condicionado.
Dinheiro: Possível viagem de
negócios. Correrá tudo bem.
Números da Sorte: 9, 12, 21, 27,
46, 48
Peixes
Carta do Dia: 5 de Espadas, que
significa Avareza.
Amor: Pense mais nos sentimentos
do seu par.
Saúde: Afaste os maus
pensamentos.
Dinheiro: É importante que evite ser
avarenta. A generosidade pode
trazer-lhe valiosas recompensas.
Números da Sorte: 9, 17, 23, 27,
41, 49
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Braga

Turismo Porto e Norte

PSP deteve um de dois suspeitos
e recuperou viatura furtada

Potenciar Turismo
Industrial no destino
Desenvolver e estruturar o Turismo
Industrial como produto de grande
atractividade e capaz de captar turistas durante as diferentes épocas
do ano, são os principais temas a
desenvolver no webinar ‘Turismo
Industrial: partilha de boas práticas/Desafios e Oportunidade’,
organizado pelo Turismo do Porto e
Norte, e que terá lugar no próximo
dia 29 de Janeiro, pelas 15 horas.
A iniciativa pretende dar a conhecer
a oferta de Turismo Industrial existente, partilhar experiências, know-how nacional e internacional que
confirmam a pertinência e procura.

Viana do Castelo

CDOS evacuado
devido a fuga de gás
O edifício do antigo Governo Civil de
Viana do Castelo, onde estão instalados parte dos serviços do Tribunal
e o Comando Distrital de Operações
de Socorro (CDOS) foi ontem evacuado devido a uma fuga de gás,
entretanto resolvida. Segundo fonte
do CDOS de Viana do Castelo, a fuga
ocorreu na rua da Bandeira. “As pessoas foram retiradas dos edifícios.
Ninguém precisou de assistência e
não houve danos” referiu a fonte.

Todos chamados a combater a pandemia

Um apelo por todos e pelo SNS
Está ao alcance de cada um de nós evitar o sofrimento de pessoas e a perda de vidas. Todos
podemos ser agentes de saúde pública e ajudar a evitar o colapso do Serviço Nacional de
Saúde (SNS). O “apelo por todos e pelo SNS é lançado pela Fundação para a Saúde - Serviço
Nacional de Saúde (FSNS) que sublinha que “mais do que nunca, é necessária uma resposta
concertada das forças e poderes políticos, da comunidade científica, da comunicação social,
dos profissionais de saúde e de toda a população” face à “situação gravíssima de disseminação da infecção”.
Para a FSNS, “este não é o momento para lutas políticas, acusações ou actos de contrição”, “é
tempo de agir e todos temos um papel a desempenhar”.
Aos actores e poderes políticos, a FSNS pede que “saibam aconselhar-se com órgãos de cariz
científico multidisciplinar e interinstitucional”.
À comunidade científicae suas instituições pede-se que cooperem e se organizem proactivamente entre si”.
Para os dispositivos de saúde pública e dos cuidados a montante pede-se “prioridade máxima de reforço de meios”, mas é a cada cidadão que a FSNS apela a que interiorize “convictamente que o seu contributo é decisivo”.

Fafe

Detido por violência doméstica
tinha várias armas
Valença

Mulher de 85 anos
morre em fossa
séptica
Uma mulher de 85 anos morreu
ontem num acidente numa fossa
séptica situada no terreno da sua
habitação, na freguesia de
Gondomil e Safins, em Valença.
Fonte do Comando Territorial da
GNR de Viana do Castelo informou
que "a mulher ajudava o marido
nos trabalhos de manutenção da
fossa, tendo deixado de ser vista".

A GNR, através do Núcleo de Investigação e de Apoio
a Vítimas Específicas (NIAVE) de Guimarães, deteve,
anteontem, no concelho de Fafe, um homem de 37
anos por violência doméstica.
No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito agredia, injuriava, ameaçava e exercia coação
física e sexual sobre a vítima, sua ex-companheira de
36 anos. Foram-lhe apreendidas várias armas.

A PSP deteve, anteontem, um homem de 24 anos suspeito de ser
um dos autores de um furto de uma viatura, na Rua Cidade do Porto, em Braga.
Em comunicado, a PSP revela que foi alertada, através de uma chamada telefónica, para a ocorrência de um furto.
Esta Polícia encetou diligências no sentido de localizar a referida
viatura, tendo visualizado dois indivíduos, os quais se encontravam
na posse de quatro pneus e de uma auto-rádio.
Ao aperceberem-se da presença dos agentes policiais, os suspeitos
iniciaram fuga, mas "foi possível interceptar um dos indivíduos"
descreve aquela fonte policial.
No mesmo âmbito, a PSP efectuou diligências nas artérias do Bairro
Nogueira da Silva onde localizou a viatura furtada.
O suspeito foi detido e notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Braga.

Comando Distrital de Braga

Dezenas de autos de contraordenação
no contexto do estado de emergência
A PSP, através do Comando Distrital de Braga, anunciou ontem o levantamento de várias dezenas de autos de contraordenação no contexto das acções realizadas no âmbito do estado de emergência.
De acordo com a PSP, os autos instaurados resultam do incumprimento das regras de ocupação, lotação, permanência, distanciamento físico e existência de mecanismos de marcação prévia nos locais abertos ao público.
O incumprimento do uso obrigatório de máscaras em espaços públicos e das regras de consumo bebidas alcoólicas foram outras situações detectadas pela PSP que aponta ainda a instauração de autos
por incumprimento da observância da limitação de circulação entre
concelhos e do horário de encerramento de instalações e estabelecimentos.
Com o novo regime legal, os cidadãos fiscalizados em incumprimento destas normas poderão proceder ao pagamento da coima
pelo montante mínimo no momento da fiscalização, lembra a PSP
em comunicado.
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Montalegre

Feira do fumeiro online com surpresas
Este sábado, há feira do fumeiro em Montalegre com a XXX edição a ser transmitida em
streaming, em directo através do facebook do Município local.
Uma emissão que promete mostrar várias surpresas relacionadas com o evento, anuncia o
município.
A organização, que junta a Câmara Municipal de Montalegre e a Associação de Produtores de
Fumeiro da Terra Fria Barrosã, aposta numa feira online no ano que o certame assinala os
seus 30 anos e que, devido à pandemia, não pode contar com os milhares de visitantes que
costumam acorrer a Montalegre por estes dias.
Todos os interessados podem comprar produto, via online, através da plataforma www.fumeirodemontalegre.pt

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

