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HOJE ESPECIAL

POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL:
- Recursos naturais
+ Energias renováveis

Reduza a sua pegada ecológica. Opte por equipamentos mais amigos do
ambiente. Na Casa Peixto encontra várias soluções de aquecimento que
permitem a utilização da energia solar para o aquecimento das águas
sanitárias. Fale connosco!
T. 258 359 800 | info@casapeixoto.pt | www.casapeixoto.pt
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Braga

“Nem 200 euros facturamos em Fevereiro”
DE PORTAS FECHADAS, os livreiros falam em “concorrência desleal” quando as grandes superfícies podem vender livros.
Em Braga, a Livraria Minho não está “a trabalhar coisa nenhuma” e a facturação “está muito longe” de anos anteriores.
lll
“Por muita referência
que a nossa livraria tenha,
se não entrar dinheiro
isto não funciona.
Não entra dinheiro, mas
sai sempre dinheiro.
Temos renda e impostos
para pagar. Se não entrar
dinheiro, ninguém aguenta.
Só espero que abra
o mais rápido possível.”

LIVRARIAS

| Patrícia Sousa |

“O livro traz a vantagem de a
gente poder estar só e ao mesmo
tempo acompanhado.”
Mário Quintana
Com este segundo confinamento, editores e livreiros têm defendido que o livro é um bem essencial e que as livrarias deviam
estar abertas. Com o mais recente decreto presidencial, o Governo permitiu a comercialização
de livros em espaços autorizados
a abrir, mas as livrarias ficaram
de fora. De portas fechadas, as
livrarias da cidade vão encontrando soluções, algumas viraram-se para o on-line numa tentativa de salvar o negócio. Falam
em “concorrência desleal” face
às grandes superfícies.
Na Livraria Minho, uma das livrarias de referência da cidade, o
gerente começou logo por confessar: “não estamos a trabalhar
coisa nenhuma”.
António Correia, que tem os
colaboradores em lay off simplificado, confirmou que “as vendas são praticamente nulas”,
confidenciando que no mês de
Fevereiro “nem 200 euros” conseguiram facturar. “Para chegarmos aos níveis de 2018 ou de
2019 vai ser muito complicado e
vai durar dois ou três anos a recuperar”, sublinhou.
Apesar de ter página na internet, “não está a está a funcionar
grande coisa”, o certo é que os
únicos contactos que têm são via

António Correia
Livraria Minho

ROSA SANTOS

Livraria Minho tem inúmeras encomendas suspensas à espera de abrir portas

e-mail e por telefone. “Temos
respondido sempre aos e-mails e
vamos atendendo os telefonemas. Vendemos alguma coisa,
mas não é como ter uma porta
aberta”, confessou António Correia, não percebendo “como é
que as grandes superfícies podem vender livros e as livrarias
não”. E foi mais longe: “não faz
sentido nenhum, é o mesmo que
dar o monopólio da venda dos livros aos grandes”.
Tirando a época escolar, lembrou António Correia, as livrarias são “locais calmos”. “Só no
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§lamento
Rede de Livrarias Independentes

“Desconfinamento do livro” não
abrange pequenas e médias livrarias
A Rede de Livrarias Independentes (RELI) já veio criticar o facto de as pequenas e médias livrarias terem ficado de fora do “desconfinamento” do
livro”.
No comunicado divulgado na altura, a RELI, alertava que “as livrarias,
aquelas onde toda a edição e todos os autores estão representados, foram os únicos estabelecimentos comerciais que não ficaram abrangidos
por este ‘desconfinamento’ do livro”. “Tal medida sugere que não foi o livro
que ficou ‘desconfinado’, mas que foram essencialmente as pequenas e
médias livrarias que ficaram ‘fora da lei’”, considera.
Para a RELI, “ver decretado o levantamento da proibição de venda de livros nas grandes superfícies, mantendo as livrarias fechadas, não deveria
ser motivo de orgulho para ninguém”.
Além disso, “manter as livrarias impedidas de vender livros, é também
condenar e menosprezar os editores que não conseguem ou não querem
entrar nos canais de distribuição massiva de bestsellers, os mesmos canais que lhes impõem condições de comercialização a que não podem estar sujeitos”.
Aquela associação, que reúne livrarias independentes de todo o país,
quer saber se o Presidente da República “também tem, ou não tem, poderes para decretar que o livro passe a ser, doravante e de uma vez por todas, um bem essencial, como o pão e a água”, e “se tem ou não tem poderes para decretar que as livrarias deixem de estar sujeitas às
arbitrariedades do tempo da pandemia ou de qualquer decreto que decida pelo seu encerramento compulsivo”.

início da época escolar é que temos filas e movimento, o resto
do ano entra aqui uma a duas
pessoas de cada vez, por isso,
nunca haveria problemas”, justificou.
O gerente percebe que o Governo queira “manter as pessoas
em casa para controlar a pandemia”, mas o certo é que António
Correia diz que “todos os dias”
vê movimento nas ruas. “Estou
aqui dentro da livraria e fartome de ver pessoas a passear na
rua, carros na estrada e os autocarros cheios de gente”, contou
o responsável, questionando:
“onde está o confinamento?”.
O “pouco” que a Livraria Minho tem conseguido vender é
para dar resposta à procura de livros escolares, bem como de algum material e de impressos que
algumas escolas ainda vão precisando. “É praticamente isto que
estamos a vender, nem sequer é
significativo. Muitas vezes, a
compra nem sequer dá para fazer uma factura mínima, mas fazemos o possível”, referiu.
António Correia contou que a
livraria “conseguiu sobreviver”
ao primeiro confinamento, porque, entretanto, começou a época escolar e “deu para equilibrar
as contas”, mas os números “estão muito longe de valores de
anos anteriores”. “Enquanto estivermos fechados não conseguimos facturar praticamente nada”, lamentou o responsável,
contando que tem a livraria
cheia de encomendas suspensas.
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Cenário actual lançou “muitas
incertezas e inseguranças”

+ campanhas

COM O DESCONFINAMENTO, as livrarias podem atrair mais clientes a curto prazo, mas a médio prazo
“a crise é inevitável”. Livraria Centésima Página abre portas através das plataformas digitais.
LIVRARIAS

| Patrícia Sousa |

O actual cenário lançou “insegurança e muitas incertezas” e Helena Veloso, uma das sócias-gerentes da Livraria Centésima
Página, considera “importante”
que o livro seja classificado como bem essencial. Helena Veloso acredita que, a curto prazo, as
livrarias de rua poderão atrair
mais clientes, mas a médio prazo
o que se espera é “uma inevitável crise”.
Depois do desconfinamento,
Helena Veloso acredita que, tal
como já aconteceu no Verão e
Dezembro passados, as pessoas
regressem às ruas e vão à descoberta de lojas como a Centésima
Página. “O facto das pessoas não
viajarem tanto e andarem a circular mais pelo nosso país acabam por descobrir o que há de
diferente. Esta redescoberta do
comércio local e do serviço mais
qualificado que podemos oferecer chamou as pessoas e isso pode ser benéfico, pelo menos, a
curto prazo”, explicou.
Mas esta proibição da venda
dos livros, a médio prazo, poderá trazer o encerramento de algumas livrarias. “Estamos sempre à espera de uma nova crise,
que vai ser inevitável com esta
pandemia e os clientes também
vão retrair o consumo”, alertou.
Apesar do primeiro confinamento ter sido “novidade” e ter
apanhado toda a gente de surpresa, este segundo confinamento
“está a ser mais duro”.
Helena Veloso lamentou que as
livrarias não sejam uma excepção na lei tal como o foram outros estabelecimentos, como as
papelarias.
“Tomamos a mesma atitude do
que na primeira vez. Fechamos a
livraria, mas continuamos a fazer expedições por correio e entregas ao domicílio”, contou a
sócia-gerente.
O início do ano “é sempre”
tempo de “arrumar a casa e fazer
devoluções e uma série de tarefas, por norma nesta altura já se

A Centésima Página
vai lançando nas redes
sociais sugestões,
promoções e tem alguns
parceiros e editores
que também aparecem
com campanhas
de determinado autor
ou colecção.
Entretanto, as editoras
Antígona e Orfeu Negro
voltaram a juntar-se
para uma segunda
edição da iniciativa
‘Adopta uma livraria’,
convidando os leitores
a encomendarem livros,
revertendo 30% do valor
das vendas para uma
livraria específica,
entre 20 escolhidas.

ROSA SANTOS

Livraria Centésima Página continua a trabalhar com entregas ao domicílio e envio por correio

lll
“As compras de livros são
de pessoas que precisam
mesmo dos livros para
trabalho ou estudo. Não
temos as pessoas que vêm
à livraria e ficam a apreciar
os livros. Não há a vinda
à livraria e o acto lúdico
de escolher ou ser
surpreendido por algum
livro não existe.”

Em 2020, continuou
Helena Veloso, “houve
mais empresas a fazer
este tipo de campanhas”,
defendendo que “só em
parceira e em rede
é que as coisas podem
acontecer e ter mais
sucesso, isto está
provadíssimo”.

Helena Veloso
Centésima Página
faz muito trabalho de bastidores”, referiu.
Com a livraria fechada, os colaboradores estão com horários
limitados e adaptados à realidade de cada um. “A cafetaria encerrou, mas abrimos a porta para
fazer take-away. Não houve
grande adesão, mas temos alguns pedidos e tentamos nunca
dizer que não”, confirmou.
Numa primeira fase, houve a
possibilidade, como aconteceu
em Abril, de vender o livro ao
postigo, mas uns dias depois deixou de ser possível. “Achamos
que era o que seria normal acontecer. Respeitamos. Obviamente

“Mais uma vez
estivemos na campanha
e no dia que as compras
reverteram para a nossa
livraria foi um sucesso”,
garantiu Helena Veloso.

DR

Leitores aprovam sugestões da Livraria Centésima Página e fazem encomendas

numa primeira fase a proibição
parece ser justa, mas no caso do
livro, o que acontece é que a
venda veio beneficiar as plataformas de venda on-line”, atirou
Helena Veloso, adiantando que
há editoras que viram ali o caminho para escoar produto. “Algumas vendem livros com descontos maiores ao consumidor daqueles que costumam fazer aos

parceiros comerciais, como
nós”, sublinhou a responsável,
admitindo que “é uma atitude
desesperada”.
Helena Veloso referiu que a Livraria Centésima Página continua a contar com os clientes habituais que fazem encomendas.
“Os nossos clientes continuam
a telefonar e a encomendar e fazemos a entrega ao domicílio ou

vai pelo correio”, referiu Helena
Veloso, admitindo que as encomendas “são sempre uma quota
muito residual, são vendas pequenas”.
Helena Veloso aplaudiu, entretanto, o trabalho da Rede de Livreiros Independentes (RELI),
criada o ano passado no primeiro confinamento, e que já se
constituiu como associação. “Já
tem site e tem posicionamento
no mercado a nível nacional. Se
houver pedido na rede RELI, esse pedido é expandido para as livrarias e aí há uma série de
clientes que acaba por vir ter
connosco através da RELI”, destacou.
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Centro para sem-abrigo
já acolheu 24 pessoas

COVID-19
805,647

CENTRO de acolhimento para sem-abrigo já acolheu, desde Novembro, 24
pessoas. Actualmente estão a ser apoiadas 18.

Casos Confirmados

RECUPERADOS

PORTUGAL

723,465 (+3,230)

+ 691 NOVOS CASOS

65,793 (-2,577)

A Câmara Municipal colocou sinalética de segurança Covid no
edifício do Centro de Saúde, com
o objectivo de preservar o máximo possível, as distâncias e a circulação naquele espaço.
De realçar que, desde a sua construção, há 13 anos, o edifício do
Centro de Saúde não sofreu
quaisquer obras de manutenção
e/ou reparação, sendo neste momento urgentes e fundamentais
algumas intervenções, que se
encontram a ser avaliadas.

115057
CENTRO

305027
Centro de acolhimento funciona desde Novembro, em instalações cedidas pelas Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus

PANDEMIA

| Marlene Cerqueira |

Desde Novembro, altura em que
abriu as portas nas instalações
da Casa de Saúde do Bom Jesus,
em Nogueiró, o centro de acolhimento para pessoas em situação
de sem-abrigo já acolheu 24 cidadãos. Actualmente são 18 as
pessoas acolhidas neste alojamento de emergência criado pela Câmara de Braga no âmbito
das respostas à pandemia causada pela Covid-19.
Nas instalações “cedidas graciosamente” pelas Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de
Jesus, a autarquia implementou
uma resposta “numa lógica temporária, de transição e acompanhamento, com vista a auxiliar
pessoas em situação de semabrigo, quer de longa duração ou
por força do actual contexto socioeconómico”.
Recentemente, em declarações
ao ‘Correio do Minho’, o presidente da Câmara, Ricardo Rio,
referiu que este centro de acolhimento registava uma procura
considerável, nomeadamente
por parte de pessoas que até então recusavam todas as propostas de ajuda que lhe apresentadas, optando por continuar a
pernoitar na rua.
Em comunicado, a autarquia
recorda que este centro de aco-

lhimento assegura alojamento,
alimentação, higiene e acesso a
cuidados de saúde.
“Em simultâneo, numa óptica
de (re)aquisição de competências, são trabalhados domínios
como a higiene pessoal, a organização de espaços, o cumprimento de regras, a sociabilização, a gestão de conflitos e a
ocupação saudável do ócio, bem
como a garantia de direitos sociais, com vista à autonomização individual, num ambiente de
respeito pela diferença”, acrescenta a mesma fonte.
A unidade dispõe ainda de vigilância, serviços de enfermagem e serviço social, funcionando em articulação com outros
serviços que actuam nesta área,

lll
Em Novembro, além desta
resposta social, a Câmara de
Braga também reactivou
uma unidade de retaguarda
para acolher pessoas
infectadas que não
necessitam de cuidados
clínicos ou não têm
condições para cumprir o
isolamento em casa, que
funciona no Hotel João
Paulo II, no Sameiro.

nomeadamente com a Delegação de Braga da Cruz Vermelha
Portuguesa e o Centro Distrital
de Braga da Segurança Social.
De realçar que esta é, também,
uma resposta que se enquadra na
Estratégia Local para a Integração das Pessoas em Situação de
Sem-Abrigo, através do Núcleo
de Planeamento e Intervenção
Sem-Abrigo (NPISA) de Braga,
coordenado pelo Município de
Braga.
O NPISA de Braga conta com
a parceira de diversas entidades,
nomeadamente o ACES Cávado
I, a Bragahabit, a Cáritas Arquidiocesana de Braga, a Casa de
Saúde do Bom Jesus, o Centro
de Acolhimento Jovens em Caminhada, o Centro de Respostas
Integradas de Braga, Segurança
Social de Braga; Delegação de
Braga da Cruz Vermelha, Divisão de Coesão Social e Solidariedade do Município de Braga,
Human Power Hub – Centro de
Inovação Social, IEFP, Direcção-Geral de Reinserção Social,
Hospital de Braga, PSP, Centro
Cultural e Social de Santo
Adrião, Projecto Homem e Cooperativa Focus.
Recorde-se que, em Março do
ano passado, no início da pandemia, a unidade de retaguarda para pessoas em situação de semabrigo esteve a funcionar no
pavilhão da EB 2,3 de Nogueira.

CASOS ACTIVOS

Portugal
Vizela
coloca sinalética
no Centro de Saúde

326544
NORTE

DR

MORTES
16,389 (+38)

LISBOA
E VALE DO
TEJO

28501
ALENTEJO

20121
ALGARVE

6474

3764

MADEIRA

AÇORES

115,176,712

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 254,335 NOVOS CASOS

90,955,990

CASOS

2,555,967

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

EUA
29,352,099 528,465 8,956,766 15,186
ÍNDIA
11,139,313 157,385 171,767 8,944
BRASIL
10,589,608 255,836 876,672 8,318
RÚSSIA
4,268,215 86,896 343,279 2,300
REINO UNIDO 4,188,400 123,296 1,059,384 1,806

França
Itália regista 17.083 novos casos e 343 mortes
A Itália registou 17.083 novos casos de covid-19 e 343 mortes nas últimas
24 horas, no dia em que a Sociedade de Virologia Italiana anunciou ter
isolado em Brescia a variante descoberta na Nigéria. Este número representa um forte aumento em comparação com os 13.000 contágios de segunda-feira, embora mais testes tenham sido realizados, com 335.983
ontem perante os quase 170.000 do dia anterior.
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Comerciantes da Praça vão
vender no Comprar@Braga

Amanhã, às 21.30 horas

Rio e Paulo Cunha falam sobre papel
dos municípios no desenvolvimento

COMERCIANTES do Mercado Municipal de Braga preparam-se para reforçar
o projecto Comprar@Braga, onde vão poder vender online.
COMÉRCIO

| Marlene Cerqueira |

Em breve, será possível adquirir,
a partir de casa, os produtos disponíveis no Mercado Municipal
de Braga. É esse o objectivo do
desafio lançado aos operadores
para que passem a integrar o
projecto Comrar@Braga.
Promovido pelo Município de
Braga, InvestBraga e Associação Comercial de Braga (ACB),
o projecto que tem apoiado a digitalização do comércio local
passa agora a acolher os comerciantes do Mercado Municipal
de Braga, dando a possibilidade
do consumidor adquirir os produtos para entrega em casa ou
levantamento no próprio mercado.
A equipa de apoio a este projecto esteve segunda-feira na
‘Praça’ para apresentar aos operadores a solução CTT Comércio Local.
Rui Marques, director geral da
ACB, considera que a adesão
dos comerciantes do Mercado
Municipal ao projecto “irá constituir uma enorme mais valia para a atractividade e autenticidade
do projecto”, destacando o facto
da plataforma ter um sistema de
entrega adequado para as compras de produtos frescos, nomeadamente a possibilidade de
entrega no próprio dia (até 2 horas após a encomenda) ou a opção pelo levantamento das compras no estabelecimento do
comerciante.

As Concelhia de Braga e de Famalicão da Juventude Social Democrata
(JSD) promovem amanhã, às 21.30 horas, a iniciativa ‘O Papel dos Municípios no Desenvolvimento Económico das Cidades’. Este evento conta com
as intervenções de Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, e de Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal de Famalicão, dois dos mais
destacados autarcas do PSD, que abordarão a importância dos Municípios
no desenvolvimento económico dos territórios.
De acordo com os líderes da JSD Braga e da JSD Famalicão, João Freitas Alcaide e Joana Santos Silva, “este ano de 2021 é ano de eleições autárquicas. E, na verdade, no decurso dos últimos anos, Braga e Famalicão têmse distinguido, de forma particular, como Municípios impulsionadores de
políticas públicas municipais de referência, nos mais variados domínios”.
Referem ainda que a actuação dos Municípios de Braga e de Famalicão
“tem contribuído decisivamente para a afirmação dos respectivos territórios e do próprio distrito no contexto nacional”.
O evento, realizado a partir da Casa das Artes, em Famalicão, será transmitido nas páginas do Facebook da JSD Braga e da JSD Famalicão, podendo os interessados, durante a actividade, colocar questões por meio de
comentários nas páginas das estruturas.

Comando Distrital de Braga

CDS-PP questiona instalações da GNR

DR

Já se realizou uma sessão de esclarecimento sobre o projecto junto dos comerciantes

Por outro lado, Rui Marques
realça a importância do projecto
no processo de iniciação de vendas pela internet para a generalidade dos comerciantes do Mercado.
Também Carlos Silva, administrador executivo da InvestBraga, considera que os comerciantes da Praça são “um grande
reforço para o projecto Comprar@Braga e, em particular, para o marketplace bracarense
criado no serviço CTT Comércio Local, não só pela especificidade dos negócios, tendencialmente menos digitais, como

também pela gama variada de
produtos que permitirá disponibilizar ao consumidor”.
Recorde-se que, até 31 de Março, a taxa de entrega dos produtos adquiridos aos comerciantes
através da aplicação CTT Comércio Local é gratuita.
A aplicação CTT Comércio
Local para os consumidores está
disponível na App Store e na
Google Store. Já os comerciantes que pretendam aderir ao projecto poderão fazê-lo através do
formulário disponibilizado no
website www.investbraga.com/
comprarembraga.

Telmo Correia quer saber se o Governo vai ou não construir uma nova sede para o Comando Distrital de Braga da GNR.
Numa pergunta dirigida ao ministro da Administração Interna, o deputado do CDS-PP questiona se o Governo pretende realizar a construção, de
raiz, de um edifício para a instalação da sede do Comando Distrital de
Braga da GNR. Em caso positivo, Telmo Correia quer saber qual o montante inscrito na Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das
Forças e Serviços de Segurança (LPIEFSS) para este fim, qual a duração da
obra e para quando prevê o MAI a adjudicação da mesma.
Em caso negativo, o deputado eleito por Braga, questiona que solução alternativa prevê o Governo para esta situação, e com que prazo poderão os
serviços e os profissionais da GNR contar com as novas instalações.
O deputado recorda que há uma década que o Comando da GNR de Braga
paga uma renda à Arquidiocese pela utilização do Seminário Menor como
sede daquele Comando Distrital, renda essa que ascende actualmente a
12.750 euros.
“Os serviços da GNR ali instalados funcionam em contentores, sendo conhecido o desconforto, dos militares que ali prestam serviço”, refere, aludindo a que o local constituia ”um foco de insalubridade e doença para os
profissionais, por culpa de infiltrações, de humidade e dos ratos que infestam os contentores”. A este desconforto com as instalações, o deputado realça o facto de a GNR estar a financiar o custo das instalações que ali
estão a ser criadas para servirem de vestiário – obra essa que nunca será
propriedade da GNR – conforme estabelecido no contrato de arrendamento firmado com a Diocese de Braga.
Publicidade
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CIM Cávado apresenta contributos para PRR
CONSELHO MUNICIPAL da CIM Cávado divulgou documento onde expõe os seus contributos e reivindicações no âmbito do processo
de consultada pública relativo ao Plano de Recuperação e Resiliência.
CIM CÁVADO

| Marlene Cerqueira |

O Conselho Intermunicipal (CI)
da Comunidade Intermunicipal
do Cávado (CIM Cávado) já
apresentou os seus contributos
no âmbito do processo de consulta pública relativa ao Plano
de Recuperação e Resiliência
(PRR). Num documento de dez
páginas, o CI expõe as reivindicações dos municípios que integram a CIM Cávado e critica a
“excessiva concentração de recursos” nas Áreas Metropolitanas e sectores da Administração
Central.
O documento começa por criticar “a não auscultação, ab initio,
de diversos actores, sejam eles
de índole privada ou pública, de
cariz infra ou supramunicipal”, o
que “pode ter desencadeado a
existência de algumas omissões,
não apenas na elaboração do documento, mas também para a futura execução do PRR”, espe-

DR

Destacam-se reivindicações a nível de infra-estruturas rodoviárias

rando a CIM Cávado que o processo de consulta pública “possa
colmatar ou ultrapassar” essa situação.
Desde logo, a CIM Cávado
mostra-se alinhada com a defesa

da necessidade de alocar perto
de 47% da totalidade do montante destinado a Portugal (cerca
de 7,8 mil milhões de euros) na
Região Norte e o envolvimento
das entidades intermunicipais e

Na componente de Infraestruturas

Programa de Variantes é prioritário

municípios, em articulação com
a CCDR-N.
“Seria um sinal importante para o território a fixação da Estrutura de Missão responsável pela
execução nacional do PRR”,
aponta ainda a CIM Cávado.
Na linha do que tem sido veiculado pelos autarcas do Cávado, agora, a uma só voz, através
da CIM, é criticado o facto de o
PRR estar marcado pela “excessiva concentração de recursos”
nas Áreas Metropolitanas e em
sectores da Administração Central e pela “aparente descoordenação entre o que são os diversos instrumentos financeiros
existentes, ou em fase avançada
de implementação (PRR; Portugal 2020/Overbooking; Portugal
2030) e a falta de previsão de
ferramentas de investimento público directo por parte da Administração Central”, que “desviam o foco principal deste
plano que deveria ser um olhar
mais próximo das dinâmicas dos

territórios e de que forma é que
elas podem alavancar os melhores resultados a nível nacional”.
A CIM Cávado exortou os municípios que a integram a apresentarem os contributos que
considerassem pertinentes do
âmbito do actual processo de
consulta pública que, juntamente com a análise interna desenvolvida pelo CI do Cávado, de
forma resumida, são elencados
no documento agora divulgado.
As sugestões/reivindicações da
CIM Cávado abrangem as componentes das respostas sociais,
eliminação de bolsas de pobreza
em áreas metropolitanas, qualificação das competências, infraestruturas, mobilidade sustentável, eficiência energética em
edifícios, escola digital, qualidade e sustentabilidade das finanças públicas, justiça económica
e Ambiente de Negócios, e Administração Pública (Digitalização, Interoperabilidade e Cibersegurança).

§mobilidade sustentável
Bus Rapid Transit

BRT apontado como solução para Braga
PRR

| Marlene Cerqueira |

No documento que reúne os
contributos da CIM Cávado para
o PRR, no âmbito do processo
de consulta pública em curso, é
reforçada a necessidade de concretizar o Programa de Variantes
já apresentado no âmbito do Plano Nacional de Investimento
2030. Assim, a CIM Cávado recorda as infra-estruturas que é
necessário concretizar na sua
área
Na Variante do Cávado é defendida a ligação Frossos-Ferreiros, em Braga. É um projecto
que transita do Portugal 2020
para o Portugal 2030, apresentado como “verdadeiramente estruturante e estratégico” para a
rede viária do município de Braga. Estamos perante a ligação directa da EN 201 à EN 103 e todos os eixos viários que com
elas se cruzam.
A montante, a extensão da Va-

riante do Cávado até aos Parques Industriais de Pitancinhos
(Palmeira) e Adaúfe reveste-se
de um “carácter estruturante
quer por proporcionar melhores
condições de circulação ao tráfego mercantil que envolve as centenas de empresas instaladas
nestes parques com forte vocação exportadora, quer por reduzir o trânsito de atravessamento
da malha urbana que muito contribui para os elevados índices
de poluição historicamente registados”.
O prolongamento da Variante
do Cávado, no concelho de Vila
Verde, é também defendido, pois
permitirá a ligação às áreas de
acolhimento empresarial de Gême, UF de Pico de Regalados,
Gondiães e Mós e de Coucieiro
e de Oleiros, Vila de Prado, Cervães e Cabanelas.
É apontada ainda a Requalificação da EN 307, enquanto ponto de ligação directa ao eixo da
Vigo – Braga, em Terras de Bou-

ro, junto ao Parque Nacional da
Peneda Geres, em S. João de
Campo, e à EN103 (Braga-Chaves).
A construção da via Intermunicipal Homem-Lima que consiste
ligação rodoviária do concelho
de Terras de Bouro, em S. Bento
da Porta Aberta, ao acesso à auto-estrada A3 em Ponte de Lima
é também uma obra que a CIM
quer inserida no PRR.
É ainda incluída a requalificação da estrada florestal, para circulação e estacionamento rodoviário, complementado com
implementação de uma ecovia,
no lugar da Cachoeira ,que consistirá numa nova ligação o S.
Bento da Porta e a Vila Termal
do Gerês. Finalmente, é reclamada a requalificação da EN205
no troço que liga a cidade de
Barcelos à Vila de Prado e intervenção nas estradas nacionais
103, 204 e 205, e nas diversas
variantes em Esposende e A28
Antas/Forjães.

Como o presidente da Câmara de Braga, que também preside à CIM Cávado, já tinha avançado, uma das reivindicações para o PRR é a inclusão do
projecto do Bus Rapid Transit (BRT) para o concelho de Braga.
O BRT é um sistema que em função do seu elevado potencial, da sua elevada flexibilidade e do seu custo, melhor se adapta a uma cidade histórica de média dimensão como Braga - defende o documento da CIM Cávado. “O sistema pode ser delicadamente inserido no tecido urbano de
Braga, salvaguardando o riquíssimo património da cidade e com um custo substancialmente mais reduzido que, por exemplo, um metro ligeiro”,
acrescenta.
Pretende-se, assim, implementar, na zona mais densa da cidade de Braga
onde habitam cerca de 120.000 pessoas, um transporte colectivo rápido,
fiável, moderno, atractivo e que permita uma capacidade de transporte
elevada. A Câmara Municipal de Braga, enquanto Autoridade Municipal
de Transporte, e os Transportes Urbanos de Braga (TUB), operador interno
do município, com uma contratualização aprovada para os próximos 10
anos, “apresentam hoje uma capacidade técnica, um know- how e uma
maturidade que permite avançar não só com o projecto, mas também
com a sua futura gestão”, sustenta o documento.
As entidades locais entendem, assim, “estarem reunidas as condições para a implementação do BRT na cidade Braga”, promovendo “a melhoria da
mobilidade, a redução do transito automóvel, a redução das emissões poluentes pelo aumento da procura no transporte colectivo e consequentemente a melhoria das condições ambientais.” É crença que este projecto
tornará Braga “uma cidade mais sustentável, mais inteligente, mais inclusiva”, sendo essencial no esforço colectivo nacional para o alcançar das
metas europeias para a neutralidade carbónica.
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§notas

Município renova
certificação
de qualidade

Inscrições no site da autarquia

Junta de Freguesia de Palmeira
cria Bolsa de Emprego
A Junta de Freguesia de Palmeira implementou uma Bolsa de Emprego, que estabelece uma ligação entre desempregados e empregadores, com o objectivo de criar novas
oportunidades de trabalho para os palmeirenses. A autarquia está a trabalhar directamente com várias empresas da freguesia para a operacionalização deste projecto.
Os inscritos na Bolsa de Emprego serão referenciados no
conjunto de empresas que fazem parte desta rede criada
pela Junta de Freguesia de Palmeira. Através do site da
autarquia local, os inscritos devem indicar a função à qual
se querem candidatar, prestando algumas informações
sobre o seu perfil.
Citado num comunicado, César Gomes, presidente da
Junta, explica que “esta era uma ideia com algum tempo
e que é implementada numa altura pertinente”. Refere
ainda que “a criação desta Bolsa de Emprego, que resulta

MUNICÍPIO de Braga obteve a renovação da
certificação do seu Sistema de Gestão da
Qualidade. Rio fala em “momento marcante”.

do estreito relacionamento que temos com o tecido empresarial das freguesias, é uma ferramenta útil para ambas as partes: pessoas desempregadas e entidades empregadores que estão no mercado à procura de reforçar os
seus quadros. Numa altura em que o desemprego tem
vindo a subir, localmente procuramos activamente encontrar novas soluções que possam responder às necessidades da população”.
A Bolsa de Emprego, que se destina exclusivamente a
pessoas desempregadas, já está em funcionamento e os
interessados podem inscrever-se através do portal
www.freguesiadepalmeira.pt.

Pastoral Universitária

‘Encontro de oração’ online
A Pastoral Universitária de Braga promove amanhã, Às 21
horas, um Encontro de Oração em formato online.
A iniciativa vai realizar-se através da plataforma zoom, o
que implica a inscrição prévia dos participantes para garantir o acesso.
Publicidade
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Certificação reconhece qualidade dos serviços prestados à população

CÂMARA MUNICIPAL
| Marlene Cerqueira |

“Um momento marcante para o
Município que, mesmo em circunstâncias atípicas como as que
se verificaram no último ano,
devido à pandemia da Covid-19,
continuou a prestar bons serviços à população”. É desta forma
que Ricardo Rio reage ao facto
de o Município de Braga acaba r
de obter a renovação da certificação do seu Sistema de Gestão
da Qualidade pela norma internacional ISO 9001:2015, reconhecendo assim “a excelência
dos serviços prestados à população” do concelho.
Em comunicado, a autarquia
explica que esta renovação
abrange a prestação de Serviços
de Atendimento ao Público do
Balcão Único e a gestão do procedimento administrativo associado ao tratamento de denúncias/queixas no âmbito da
actuação da Divisão de Fiscalização.
São igualmente reconhecidos
os procedimentos de elaboração,
alteração e revisão de planos de
ordenamento do território e sua
monitorização, a resposta a consultas e emissão de pareceres sobre os planos, e, ainda, a gestão
do processo de contra-ordena-

ções.
“Esta certificação representa,
não apenas o reconhecimento
externo da nossa capacidade de
resposta aos pedidos dos munícipes, como também contribui
para melhorarmos cada vez mais
a nossa organização, optimizar
procedimentos e termos capacidade de avaliação da nossa actuação”, salienta o presidente da
Câmara, citado no comunicado.
O edil destaca ainda “o envolvimento de todos os colaboradores na melhoria do desempenho
dos serviços municipais”, salientando que a certificação
constitui uma “ferramenta de
gestão que desafia toda a organização a manter e a melhorar o
sistema de gestão que é desenvolvido por pessoas que pensam
nas pessoas”.
A norma internacional ISO
9001 é a norma mais utilizada
em todo o mundo pelas organizações públicas e privadas que
pretendem implementar um sistema de gestão de qualidade. A
eficácia da organização e a satisfação dos clientes grande objectivo da medida.
Esta certificação atribuída agora ao Município de Braga é válida até 15 de Dezembro de 2022,
sendo sujeita a auditorias de
acompanhamento.
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Minho

Impacto na economia será
“muito violento e duro”
MIGUEL COSTA GOMES, presidente da Câmara Municipal de Barcelos, realçou ontem
a descida do número de infectados, de cidadãos em isolamento e de mortes.
BARCELOS

| Patrícia Sousa |

Apesar de neste momento ainda
“não ser fácil” quantificar o impacto
da pandemia na economia, o presidente da Câmara Municipal de Barcelos acredita que será “muito violento e duro”. Miguel Costa Gomes,
que falava ontem aos jornalistas por
videoconferência, realçou ainda a
descida do número de infectados, de
cidadãos em isolamento e de mortes
no concelho.
“Só depois do confinamento é que
poderemos ter dados mais concretos
para saber o impacto real que esta
pandemia teve no comércio, nos serviços e até na própria indústria”,
constatou Miguel Costa Gomes, prevendo, “infelizmente”, que o impacto seja “grande”. “Mas acredito que
o Governo está atento e haverá aqui
medidas de mitigação e para minimizar estes impactos”, referiu.
Miguel Gosta Gomes adiantou que
“haverá micro empresários que não
vão aguentar a situação por força
deste encerramento forçado e isso
trará consequências complicadas”.
O Governo tem vindo a anunciar o
reforço de medidas, mas o presidente diz ser importante perceber “a
quem chegam, como chegam e se
são suficientes”. Miguel Costa Gomes foi peremptório: “não me parecem ser suficientes”.
Mas há mais. Miguel Costa Gomes
alertou ainda para as moratórias. “As
moratórias estão suspensas, mas vai
chegar à altura que terão de ser liquidadas. Depois temos de fazer ainda
um balanço das consequências do
lay off, que também está a esconder
algumas situações mais graves”, atirou.
Sobre os apoios às famílias do concelho, o presidente garantiu que não
estão a ser regateados esforços financeiros para dar resposta aos pedidos. “Através das juntas de freguesia
ou até directamente com a câmara
estamos a responder aos pedidos
com cabazes”, contou o autarca,
adiantando ainda que algumas cantinas estão a funcionar e a dar as refeições aos alunos.

DR

Presidente da autarquia de Barcelos acredita que impacto da economia será “violento e duro”

Ainda na videoconferência com os
jornalistas, Miguel Costa Gomes
evidenciou a descida dos números
de cidadãos infectados, de pessoas
em isolamento e de mortes nas últimas semanas, referindo que “quer o
confinamento quer o comportamento dos cidadãos estão a corresponder
ao que é o combate eficaz da evolução da pandemia”.
Neste momento, o concelho conta
com 262 cidadãos infectados, estando 167 em vigilância, o que no total
dá 429, sendo que a semana passada

lll
“Deixo aqui o apelo aos cidadãos
que não têm transporte, bem
como os cidadãos que estejam
acamados e tenham mobilidade
reduzida para comunicar com
as autoridades de saúde, porque
aí são as autoridades de saúde
que vão a casa das pessoas
para evitar qualquer tipo
de constrangimento.”
Miguel Costa Gomes
Presidente CM Barcelos

os números de infectados e de pessoas em isolamento estavam em
635. “Conseguimos uma descida de
206 pessoas infectadas ou em isolamento”, aplaudiu Miguel Costa Gomes, lamentando, no entanto, mais
cinco mortes esta semana, contabilizando 145 mortes no concelho desde
o início da pandemia.
O Centro de Vacinação já começou
a trabalhar em pleno na semana passada e já foram vacinados 2108 cidadãos, divididos entre as prioridades
que estão definidas: os cidadãos com
mais 80 anos e também as pessoas
com outras patologias a partir dos 50
anos até os 64 anos. “No início da
vacinação houve dificuldades, porque as pessoas apareciam antes da
hora marcada, mas neste momento
está tudo resolvido”, assegurou Miguel Costa Gomes, deixando o apelo
para os cidadãos responderem às
mensagens das autoridades de saúde. “O Agrupamento de Centros de
Saúde já está a fornecer a lista com
nomes, moradas e contactos e, em
sintonia com os presidentes de junta,
estamos a contactar as pessoas para
não perderam a oportunidade de serem vacinadas”, frisou.
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Guimarães

Domingos Bragança na Câmara
das Regiões do Conselho da Europa
PRESIDENTE vimaranense foi indicado pelo Conselho de Ministros português para assumir funções de
membro efectivo na Câmara das Regiões, órgão do Conselho da Europa. O mandato é até 2025.
GUIMARÃES

| Rui Miguel Graça |

O presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos
Bragança, foi indicado pelo
Conselho de Ministros português para assumir funções de
membro efetivo da Câmara das
Regiões no Congresso das Autoridades Locais e Regionais Europeu, órgão do Conselho da Europa.
“Esta nomeação como membro
efectivo da Câmara das Regiões
tem efeitos para um mandato
que inicia em 2021 e termina em
2025, onde, de acordo com o comunicado do Conselho de Ministros de 25/02/2021, Domin-

DR

Domingos Bragança assume funções na instituição sediada em Estrasburgo

gos Bragança estará acompanhado por Miguel Albuquerque,
Presidente do Governo Regional
da Madeira e Pedro de Faria e
Castro, subsecretário Regional
da Presidência do Governo Regional dos Açores”, pode ler-se
numa nota emitida pelo munícipio.
O Congresso dos Poderes Locais e Regionais é uma instituição do Conselho da Europa onde
estão representadas as autoridades locais e regionais dos 47
membros do Conselho da Europa. A instituição representa mais
de 150 000 organismos de poder
local e regional e, a par do Comité das Regiões da União Europeia, é a única organização in-

lll
Esta nomeação como
membro efectivo da Câmara
das Regiões tem efeitos
para um mandato que inicia
em 2021 e termina em
2025, onde, de acordo com
o comunicado do Conselho
de Ministros de 25/02/2021,
Domingos Bragança estará
acompanha- do por Miguel
Albuquerque, Presidente do
Governo Regional da Madeira e Pedro de Faria e Castro,
subsecretário Regional da
Presidência do Governo
Regional dos Açores.
ternacional que representa politicamente os municípios e regiões da Europa. Está dividido
em duas câmaras, a Câmara dos
poderes locais e a Câmara das
regiões. As reuniões plenárias do
congresso têm lugar no Palácio
da Europa, em Estrasburgo,
França, onde também está sediado o secretariado permanente.
Publicidade
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Famalicão

Cidades mais determinantes
no desenvolvimento sustentável
RELATÓRIO de Sustentabilidade e Responsabilidade Social do Município de Vila Nova de Famalicão foi
ontem apresentado. Documento está orientado com Agenda 2030.
VILA NOVA DE FAMALICÃO
| José Paulo Silva |

O papel das cidades para o cumprimento dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) e da Agenda 2030 das
Nações Unidas “é determinante”, mas as que “quiserem competir à escala global precisam de
estar bem apetrechadas do ponto
de vista dos dados”. A ideia foi
defendida por Jorge Moreira da
Silva, director-geral de desenvolvimento e cooperação da
OCDE, ontem, na videoconferência de apresentação do Relatório de Sustentabilidade e Responsabilidade Social (RSRS) de
Vila Nova de Famalicão.
Para este especialista em alterações climáticas, energia, desenvolvimento sustentável e ajuda ao desenvolvimento, o RSRS
é revelador de “uma liderança
persistente de Famalicão”, até
porque “não existem tantos municípios que tenham abraçado

DR

Parque da Devesa é apontado no RSRS como veículo de excelência para a educação ambiental e a sustentabilidade

esta causa”.
Este segundo RSRS, que agrega e analisa dados de 2018 e
2019 relativos à governança,
economia, ambiente e área social, visa monitorizar o contributo da actividade do Município de
Vila Nova de Famalicão para o

cumprimento das metas dos
ODS.
O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, justificou
que o seu executivo não se avalia segundo uma “métrica” local,
mas tem em conta “objectivos
globais” de desenvolvimento

sustentável”.
A prática de elaboração de relatórios de sustentabilidade,
comum ao nível das empresas,
ainda escasseia no universo municipal, situação que o autarca
famalicense lamenta, já que entende, tal como Jorge Moreira da

lll
“Precisamos de mais sustentabilidade democrática
nas instituições, o que exige
mais transparência e
sinceridade.”
Paulo Cunha
Presidente da CM de Famalicão

Silva, que as políticas locais devem contribuir para se atingirem
as metas globais de sustentabilidade social, ambiental a até económica.
Paulo Cunha identificou outro
propósito que decorre da publicação do relatório: “um envolvimento das instituições, colaboradores municipais, fornecedores, clientes e da comunidade em
geral na gestão municipal”.
O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
acrescenta, assim, à sustentabilidade ambiental, social e económica a necesssidade da “sustentabilidade democrática”.
“Precisamos de mais sustentabilidade democrática nas instituições, o que exige mais transparência e sinceridade”, afirmou
o edil, considerando que o RSRS
cumpre o princípio da transparência, ajudando a “identificar
riscos e oportunidades ligados
à sustentabilidade” através da
“leitura dos nossos indicadores
sociais, económicos e ambientais”.

Pazo médio de pagamento é de 12 dias

Município dá prioridade nas aquisições à economia local
RELATÓRIO

| José Paulo Silva |

Nos últimos três anos, a Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão gastou 46 milhões de
euros na aquisição de bens, serviços e empreitadas, sendo que
metade das contratações foram
realizadas com empresas do
concelho.
O dado consta do segundo
RSRS do Município, documento
que dá nota da preocupação da
participação de Famalicão no
projecto ‘Making Spend Matter’, cofinanciado pelo programa
europeu Urbact, que tem como
objectivo o desenvolvimento da
economia local.
O RSRS releva também que o
Município fixou nos 12 dias o
prazo médio de pagamento aos
seus fornecedores, considerado

DR

Programa Famalicão Made In orienta estratégia de apoio ao tecido empresarial

“notável” pelo director municipal Vítor Moreira, na apresentação do relatório.
Ainda no que respeita à sustentabilidade económica, o RSRS
dá informação sobre os resulta-

dos obtidos, em 2018 e 2019,
pelo programa ‘Famalicão Made
In’, criado em 2013 para o apoio
ao empreendedorismo e à captação de novos investimentos empresariais.

À volta de 83 milhões de euros
de investimento em dezenas de
novos projectos foram acompanhados neste período, o que resultou na criação de cerca de três
centenas de novos postos de trabalho. Cerca de 850 mil euros
foram investidos, no mesmo período, em novas ‘startup, que
permitiram criar meia centena
de outros postos de trabalho.
Ao nível social, o RSRS reporta mais de 426 mil euros em
apoios à família e 123 instituições do concelho apoiadas pelo
Município.
Noutro âmbito, o relatório disponível para consulta no sítio internet da Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão aponta
uma redução da factura da ilumição pública de 538 mil para
177 mil euros com a implementação de tecnologia led.

+ mais
- 1, 1 milhão de
contactos redes sociais
- 12 dias de prazo médio
de pagamentos a
fornecedores
- 28 ME investimento
em acompanhamento
pelo Famalicão Made In
- 251 mil euros de
apoios a rendas de casa
- 1,7 ME de custo
transporte de serviço
público
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Remodelação de lar começa
na próxima semana
EMPREITADA de remodelação da Estrutura Residêncial para Pessoas Idosas
do Centro Paroquial de Vila Nova de Anha já foi consignada.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo assinou
na segunda-feira, o contrato e o
auto de consignação da obra de
remodelação da Estrutura Residêncial para Pessoas Idosas
(ERPI), do Centro Social e Paroquial de Vila Nova de Anha.
A cerimónia contou com as
presenças dos vereadores da
Coesão Social (Carlota Borges)
e da Promoção da Saúde (Ricardo Rego), além do pároco de Vila Nova de Anha, do presidente e
do tesoureiro da Junta de Freguesia e do representante da empresa responsável pela obra.
A remodelação da ERPI corresponde a um anseio do Centro
Social e Paroquial de Vila Nova
de Anha e da população da freguesia.

Devido às boas práticas da Comunidade Intermunicipal

Alto Minho nomeado para
os ‘Green Destination Story’
ALTO MINHO
| Redacção |

O Alto Minho foi nomeado para os ‘Green Destination Story
Awards’, devido às boas práticas
apresentadas pela Comunidade
Intermunicipal do Alto Minho.
A nomeação teve em conta a
metodologia participativa usada
na Carta Europeia de Turismo
Sustentável. O prémio, atribuído
pela Green Destinations Foundation avalia critérios ambien-

tais, culturais, económicos, sociais e de gestão. Este an foi
acrescentada a categoria Escolha
do Público.
O Alto Minho integra, desde
2018, a lista dos 100 melhores
destinos sustentáveis do mundo
e foi reconhecido, em 2019 como Green Destinations/ QualityCoast Platinum por cumprir a
maior parte dos critérios da
Green Destinations. Em Março
de 2020, considerado o segundo
melhor destino sustentável.

§Alto Minho
Arcos de Valdevez

Câmara apoia Sapadores Florestais
com 120 mil euros para limpez de estradas
DR

Momento da assinatura do contrato para a remodelação da ERPI de Vila Nova de Anha

O Centro Paroquial foi criado
em 1986 e, a partir de 1990 ganhou as valências de Centro de
Actividades e Tempos Livres,

Centro de Dia para Idosos,
Apoio Domiciliário Diurno,
Apoio Domiciliário Noturno e
Fins de Semana e Lar de Idosos.

O município arcuense vai apoiar quatro equipas de sapadores florestais
(da Associação Florestal Atlântica, a Associação Florestal do Lima e as
Assembleias de Compartes dos Baldios das Freguesias de Cabreiro e Gavieira) com 120 mil euros para limparem cerca de 40 quilómetros de estradas
duas vezes por ano. O objectivo é contribuir para a prevenção de incêndios
florestais através da silvicultura, da criação de faixas de gestão de combustível, fogo controlado e vigilância das áreas florestais. Os sapadores podem
ainda apoiar nas situações de quedas de árvores, deslizamentos de terras ou
a espalhar sal nas vias, quando solicitados pela Protecção Civil.

Oradores, enólogos e produtores trocam impressões numa acção da Comissão de Vinhos Verdes

Livros e vinho verde dão mote a conversa
VINHOS VERDES
| Redacção |

‘Dois Dedos de Conversa sobre
Livros e Vinhos Verdes’é o mote
de dez sessões on line que a Comissão de Viticultura da Região
dos Vinhos Verdes e a editora
Altheia realizam nos dias 20 e
21 deste mês. Cada dia é composto por cinco sessões, que

contam com a participação de
enólogos, oradores e produtores.
O objectivo é associar um livro
a uma referência de vinho verde.
Em destaque estão os livros Coração de Cão (Mikhail Bulgalov), O Último Tigre do Rio
(Jorge Paulino), A Incredulidade
de Padre Brown (G. K. Chesterton), Ao Sabor da Bíblia (Luís
Lavrador), O Retrato de Dorian

Gray (Óscar Wilde), Egipto, Notas de Viagem (Eça de Queiroz),
Álvaro Cunhal no País dos Sovietes (Helena Matos e José Milhazes), Noite Fantástica (Stephen Zweig), Coraçção, Cabeça e
Estômago (camilo Castelo Branco) e Foi Assim (Zita Seabra).
Em cada sessão podem marcar
presença 50 pessoas. A inscrição
é de 20 euros por participante.

Escolas apoiadas
no ensino à distância
A Câmara Municipal de Ponte de Lima vai apoiar os Agrupamentos de Escolas no ensino à distância através do empréstimo de 180 computadores portáteis que se encontram nas escolas e 210 routers de acesso à internet. Este
material destina-se aos alunos dos escalões A e B da Acççao Social Escolar. O município assegura ainda o almoço e

Programa do Festival Sons de Vez
foi cancelado devido à pandemia
A organização do Festival Sons de Vez cancelou a programação do evento
prevista para este mês devido às medidas públicas de contenção da Covid
19, que impedem a realização de espectáculos durante o mês de Março.
A organização pondera, agora reagendar todos os espectáculos desta edição
ainda para este ano, em diferentes momentos de programação do município, ou caso ainda não seja possível devido às contingências públicas, para a
edição comemorativa dos 20 anos do Sons de Vez que irá acontecer no próximo ano, entre 05 de Fevereiro e 26 de Março.

Melgaço

Edição deste ano do Prémio Jeam Loup
Passek inclui Concurso de Cartazes

§Ponte de Lima
Com empréstimo de 180 computadores

Arcos de Valdevez

lanche aos alunos do pré-escolar, do primeiro ao terceiro
cíclos do ensino básico e ensino secundário, que beneficiam dos escalões Ae B da Acção Social Escolar, e que estão
referenciados pelos agrupamentos de escolas, durante o
período de aulas à distância. Este apoio alimentar funciona nas Escolas Sede de cada Agrupamento do concelho de
Ponte de Lima que integram a Rede de Escolas de Acolhimento. Aos alunos referenciados que se encontrem em casa, o município de Ponte de Lima garante a prestação de
apoios alimentares através da colaboração com os Centros
Paroquiais e Sociais das

Um concurso de Cartazes de Filmes é a grande novidade da edição deste ano
do Prémio Jean Loup Passek, promovido pelo MDOC - Festival Internacional
de Documentário de Melgaço. Na competição são aceites trabalhos originais
criados para um filme documentário, de animação ou de ficção, de curta,
média ou longa-metragem, com produção portuguesa ou galega, cujo filme
tenha data de produção posterior a 1 de Janeiro de 2018. Os cartazes submetidos a concurso serão avaliados por um júri próprio que na edição de
2021 é presidido pela designer, artista e directora do Mestrado em Ilustração
e Animação do IPCA Paula Tavares e também pelo ilustrador multipremiado
Jorge Silva e pelo artista visual Marcos Covelo. A data limite para inscrição
de cartazes é o dia 30 de abril de 2021 e o Prémio Jean Loup Passek para
o melhor cartaz de cinema tem o valor de dois mil euros.
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RECEITA PARA O DRAGÃO PASSA
POR TER “ESPERANÇA E AMBIÇÃO”

Sequeira, Raul Silva
e Sporar em dúvida
até à hora do jogo

FC PORTO E SC BRAGA avançam para o quarto jogo da época entre ambos. Passagem só se desenha
se pontaria estiver afinada. “A nossa ambição é proporcional à dificuldade” da tarefa, assume Carvalhal.

Carlos Carvalhal tem algumas
dores de cabeça na preparação
deste duelo com o FC Porto. O
técnico tem em dúvida a disponibilidade do trio composto por
Sequeira, Raul Silva e Sporar.
Certa é a ausência de Castro, assim como os lesionados de longa
data: Moura, David Carmo, Iuri
Medeiros e Rui Fonte.

Visibilidade “lá fora”

“Jogadores mudam
e os resultados
mantêm-se”

SCB

FC Porto e SC Braga jogam hoje (20.15 horas), no Estádio do Dragão, a 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal. No jogo da 1.ª mão, em Braga, houve empate a uma bola

MEIAS-FINAIS

| Ricardo Anselmo |

As contas são simples de se dazer. Marcando um golo, o SC
Braga não pode sofrer para assegurar presença na final da provaraínha. Se sofrer, tem de marcar
tantos ou mais golos que o FC
Porto para seguir em frente.
“O resultado está 1-1. O FC
Porto tem vantagem nesta altura.
Temos a consciência de que vamos jogar contra uma grande
equipa, com uma organização
muito forte de Champions League, com um grande treinador e
que é muito difícil de ser batida”, notou Carlos Carvalhal, assegurando que os actuais detentores do troféu, os portistas,
também vão ter de suar no desafio de mais logo (20.15 horas).
“Do outro lado, teremos um

SC Braga muito motivado, organizado e com vontade de chegar
à final, sabendo que, para isso,
vamos ter de fazer golos. O trabalho é difícil, mas a nossa ambição é proporcional a essa dificuldade”, frisou o técnico do SC
Braga, que enumerou os aspectos positivos da sua equipa.
“A equipa tem estado bem na
sua globalidade. Somos uma
equipa equilibrada, positiva, que
ataca bem e pratica um bom futebol Transita muito bem defensivamente e que quando tem de
defender, fá-lo muito bem também. São aspectos que temos
procurado melhorar dentro das
limitações de tempo que (não)
temos para treinar. Mas no fundo, acho que temos correspondido”, notou, acreditando, contudo, “que a equipa, treinando,
pode ainda melhorar a sua dinâ-

mica em todos os momentos do
jogo”.
Confrontado com a aposta nos
jovens, Carvalhal justifica-a
com a sua qualidade mas, também, com as várias ausências.
“O Bruno [Rodrigues] jogou,
não porque não merece, porque
merece e nós temos um olhar
atento para a formação, mas
porque os jogadores da equipa

principal estavam indisponíveis.
O Vítor [Oliveira] entrou (...)
pelo facto do Sporar estar com
uma lombalgia. O Hernâni estava no banco e o Rodrigo Gomes
tem trabalhado connosco. É a
nossa realidade. O SC Braga tem
feito uma campanha muito boa
em todas as frentes e estamos focados e concentrados para amanhã [hoje]”, rematou.

§ambição
Carvalhal indica uma das metas para “reduzir as diferenças”

“É um desafio muito grande”
“Um dos grandes desafios do SC Braga é tentar colocar o máximo de jogadores nas selecções dos seus países. É um desafio muito grande. Conseguimos
colocar o Paulinho e o Sequeira na Selecção. Quando o SC Braga, num futuro próximo, conseguir fazer com que 50% dos jogadores do plantel principal
vá à Selecção poderemos dizer que podemos reduzir essas diferenças”.

O jornal espanhol ‘MARCA’ fez
eco da boa campanha do SC
Braga em 20/21. O conceituado
diário desportivo esteve à conversa com Carlos Carvalhal e
quis saber os segredos da boa
época dos Guerreiros do Minho.
“Jogo a jogo, pondo à prova os
nosso limites e tentar fazer o
melhor possível”, refere o técnico de 55 anos, que explica que
“a organização táctica se vai
adaptando durante o jogo para
dar respostas diferentes em função dos espaços”.
Considerando que os arsenalistas têm surpreendido FC Porto e
Benfica, no campeonato, os espanhóis destacam, sobretudo, o
facto de o nível da equipa se
manter alto mesmo com todos os
contratempos durante a época.

+ mais
O jovem Tomás Marques
assinou contrato profissional com o SC Braga.
O lateral-direito de apenas
16 anos rubricou vinculouse até 2024. Capitão dos
sub-15, na última época,
somou quatro golos em 24
jogos. “Assinar contrato
com este grande clube é
uma sensação muito boa.
É um voto de confiança
que o clube me dá e mais
uma motivação para
continuar a honrar esta
camisola”, frisou o jovem.
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Taça de Portugal

“O SC Braga é melhor equipa
a jogar em Portugal”
SÉRGIO CONCEIÇÃO elogia futebol praticado pelos Guerreiros do Minho e não espera tarefa fácil para
o FC Porto no jogo decisivo desta noite, da segunda ‘mão’ das meias-finais da Taça de Portugal.
TAÇA DE PORTUGAL
| Miguel Machado |

Só um FC Porto no melhor nível
pode impedir o SC Braga de
causar um dissabor azul e branco esta noite no Estádio do Dragão, na partida decisiva de apuramento para a final da Taça de
Portugal. Em alerta, Sérgio Conceição diz conhecer bem a grande ambição que existe no clube
bracarense, que já treinou na
época 2014/15, e elogia a qualidade de jogo dos Guerreiros de
Carlos Carvalhal esta época.
“É uma equipa muito bem trabalhada, com jogadores acima
da média, que fazem parte de um
clube grande e com um excelen-

FC PORTO

Sérgio Conceição: “este jogo pode levar-nos a uma final e vamos dar tudo por isso”

te treinador. Conheço bem a ambição das pessoas do clube. Na
minha opinião, é a melhor equipa a jogar em Portugal. Estou a
falar da beleza e da forma como
chegam à baliza adversária.
Quando têm bola, para mim, talvez seja a melhor equipa a jogar
em Portugal neste momento”,
apontou o treinador do campeão
nacional e detentor da Taça.
A equipa do FC Porto vai entrar em campo em vantagem na
eliminatória, fruto do golo apontado fora no empate (1-1) em
Braga, na primeira mão, mas o
treinador dos dragões não quer
os seus jogadores adormecidos,
pois a passagem à final vale a
disputa de mais um título.

+ treino
Na preparação portista
os capitães Pepe e Sérgio
Oliveira voltaram a treinar
ontem de forma condicionada e o treinador do
FC Porto referiu ainda não
ter a certeza da disponibilidade do central e do
médio para o duelo com o
SC Braga. Já sobre o central espanhol Marcano,
recuperado a uma rotura
de ligamentos, admitiu
que possa ser convocado.
“Este jogo pode levar-nos a
mais uma final onde podemos
conquistar mais um título para o
FC Porto. O campeonato é o
nosso principal objectivo, como
todos sabem, mas para nós é
também importante vencer esta
meia-final e estar em mais uma
final da Taça de Portugal, que
definimos como a segunda prova interna mais importante”, referiu ainda Sérgio Conceição.
Publicidade
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§breves
Um domingo
SC Braga recebe
Benfica dia 21 de Março
O Sporting de Braga, que é agora
segundo classificado da I Liga
portuguesa de futebol, vai receber
o Benfica, quarto colocado, no dia
21 de Março, um domingo, para a
24.ª jornada, anunciou ontem a
Liga Portuguesa de Futebol Profissional.
23.ª JORNADA
12 de Março
Nacional – Marítimo, 20.30h
13 de Março
Farense - Belenenses SAD, 15.30h
St.ª Clara - Portimonense, 17 horas
Benfica - Boavista, 18 horas
Tondela - Sporting, 20.30h
14 de Março
Moreirense - Rio Ave, 15 horas
Vitória SC- Gil Vicente, 17.30h
FC Porto - P. Ferreira, 20 horas
15 de Março
Famalicão - SC Braga, 20.15h

“Queremos voltar
a estar na final”

+ Aquisição

HOJE ÀS 15 HORAS, o SC Braga defronta o Sporting em encontro a contar
para a meia-final da Taça da Liga feminina de futebol. O técnico Miguel
Santos mostra ambição e garante que a sua equipa está “preparada”.

24.ª JORNADA
19 de Março
Gil Vicente – Nacional, 20.30h
20 de Março
St.ª Clara - Tondela, 14.30h
P. Ferreira - Moreirense, 15.30h
Portimonense - FC Porto, 18 horas
Sporting - Vitória SC, 20.30h
21 de Março
Rio Ave - Belenenses SAD, 15 horas
Boavista - Farense, 17.30h
Marítimo - Famalicão, 17.30h
SC Braga - Benfica, 20 horas

Dolores Silva

“É o único título
que nos falta”

Espanha
Pepelu e Abel Ruiz
nos pré-convocados
para o Europeu
Luis de la Fuente, selecionador espanhol de sub-21, divulgou, uma
lista de 51 pré-convocados para a
fase final do Europeu da categoria,
na Eslovénia, onde a Roja vai defender o título ganho em 2019. Devido à pandemia, a fase de grupos
da prova vai disputar-se na próxima data FIFA, em Março (24-31),
com a fase a eliminar a realizar-se
no final da época, entre 31 de Maio
e 6 de Junho.
Pedro Porro, lateral direito que se
tem destacado no Sporting, o médio Pepelu, do Vitória de Guimarães, e também Abel Ruiz, avançado do SC Braga, figuram entre as
primeiras escolhas de Luis de la
Fuente.
Espanha está integrada no grupo B,
com República Checa, Itália e Eslovénia. Portugal também está presente na prova e medirá forças com
Suíça, Inglaterra e Croácia.

Joana Silva assinou
contrato de formação com
o SC Braga. A jogadora é
mais uma aposta para o
futuro do emblema
minhoto. A avançada de
16 anos, ex-FC Parada,
está entusiasmada com o
novo desafio na sua
carreira. “Quero marcar
muitos golos e o meu
objetivo é continuar a
crescer num clube tão
grande como o SC Braga”,
referiu a jovem jogadora.

SCB

Miguel Santos, treinador: “as jogadoras estão confiantes”

FUTEBOL FEMININO
| Rui Serapicos |

A equipa feminina de futebol
do SC Braga defronta, hoje, às
15 horas, em Alcochete, no Stadium Aurélio Pereira, o Sporting, em jogo a contar para a
meia final da Taça da Liga.
Quem vencer já sabe que vai encontrar o Benfica na final, uma
vez que as águias derrotaram o
Famalicão na outra meia-final
Enquanto as sportinguistas
chegam a esta fase da prova
após terem ganho em Condeixa
por 1-4 nos quartos de final, as
bracarenses foram à Madeira
afastar o Marítimo por 1-3.
O técnico Miguel Santos acredita que o Sporting, a jogar em

+ Taça da Liga
Recorde-se que na última
temporada o SC Braga
chegou à final da prova. As
Guerreiras do Minho
perderam com o Benfica
em Aveiro por 3-0, uma
semana antes de
conquistarem a Taça de
Portugal, também diante
das águias, no mesmo
recinto.
casa, quer ‘mandar no jogo’,
mas garante que as minhotas fizeram uma boa preparação para

o desafio. Lembra que na primeira edição do troféu “fomos
vice-campeões e tudo faremos
para sermos campeões este ano”.
“Vamos ter uma meia-final
complicada, contra um adversário de valor. Estamos à espera de
um jogo equilibrado, mas vamos
com a lição bem estudada. As jogadoras estão confiantes e temos
trabalhado bem,” acrescenta ainda Miguel Santos
Segundo o treinador das bracarenses, a estratégia será fulcral:
“vamos encontrar um adversário
organizado, a querer jogar um
futebol curto e apoiado e, como
joga em casa, a tentar mandar no
jogo. Cabe-nos a nós planear as
coisas para contrariar a forma de
jogar do Sporting”.

Dolores Silva, internacional
que fez a sua formação em
Sintra, no clube 1.º de Dezembro - antes de chegar a Braga
já jogou seis épocas no competitivo campeonato das Alemanha, onde esteve no Duisburgo e USV Jena, e passou
também pelo Atlético de Madrid - acredita que a equipa
bracarense está confiante e
motivada para lutar pelo acesso a mais uma final.
“Queremos voltar a estar na
final da Taça da Liga. É o único título que falta conquistar
para o clube. Vai ser um jogo
difícil, mas a nossa ambição é
tentar ganhar para alcançar a
final”, salientou, assegurando
que a equipa vai entrar com
motivação máxima. “Queremos lutar por títulos e, sabendo que é um jogo que dá acesso a uma final, a equipa está
motivada. Vai ser um jogo
complicado, contra uma equipa que ainda não perdeu esta
época, e vamos dar o nosso
melhor para contrariar os pontos fortes do Sporting”.
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É a transpirar Cultura,
mas a solidificar também
o desenvolvimento urbano
através da melhoria da rede
viária e de obras que
melhoram a qualidade
de vida da população, que a
União de Freguesias de
Amares e Figueiredo tem
feito a sua aposta.

Transpirar cultura e dinamismo
sob a égide de Dom Gualdim Pais

L

ocalizada no coração do concelho de Amares, a União de
Freguesias de Amares e Figueiredo é rica em património
e em dinamismo, destacando-se a actividade desportiva, cultural e social. É com os olhos pontos no desenvolvimento local que o executivo da junta,
liderado por Paulo Brito, com o apoio de
Ruben Silva (secretário) e Rita Gomes
(tesoureira), tem trabalho nos últimos
anos em prol de “uma maior qualidade de
vida da população”.
O saneamento básico e a melhoria da rede viária têm sido as grandes prioridades
do actual executivo e são várias as obras
que ao longo dos últimos anos têm sido
levadas a cabo nesse sentido, embora o
executivo tenha ainda vários projectos em
mente para realizar, sendo que há já vá-

rios que integram candidaturas a fundos
comunitários. Exemplo disso mesmo é o
projecto de requalificação urbana da Vila
de Amares, que o Município de Amares
integrou recentemente numa candidatura
apresentada à Comissão de Coordenação
Regional do Norte.
Há vários acessos que foram melhorados exponencialmente com a respectiva
pavimentação e há outros que já estão
previstos também para serem realizados.
“A melhoria das acessibilidades é algo
que é muito valorizado pela população e é
esse feedback que temos tido também,
pois não faz sentido nenhum que em pleno séc. XXI haja caminhos/acessos que
são essenciais e que ainda estejam em terra batida. Esta tem sido uma das intervenções que vemos como prioridade no sentido de melhorar e facilitar a vida da

população local”, frisou o autarca.
A área cultural tem também grande expressão na União de Freguesias de Amares e Figueiredo, estando a junta envolvida em vários projectos de destaque como
o desfile de Carnaval, o Festival ‘Encontrarte’, a feirinha ‘Sabores da Nossa Terra’ e a Feira Franca de Amares.
Num balanço prévio ao actual mandato,
Paulo Brito destaca as melhorias efectuadas na união de freguesias, mas aponta
que há ainda muito para fazer.
“Enquanto investimentos de junta de
freguesia, entendemos que o balanço é
positivo, no entanto, a vertente dos
apoios/parcerias prometidas estão ainda
muito aquém daquilo que foi planeado e
idealizado pelo nosso executivo”, indica
o presidente da Junta da União de Freguesias de Amares e Figueiredo.

Paulo Brito
“Ampliar a
qualidade de vida
da população “

“Enquanto investimentos de
junta de freguesia, entendemos
que o balanço é positivo, no
entanto, a vertente dos
apoios/parcerias prometidas estão ainda muito aquém daquilo
que foi planeado e idealizado
pelo nosso executivo”.
Destaque para a conclusão da
ampliação do cemitério de
Figueiredo, classificada como
“uma obra importante e de
grande necessidade para
a freguesia”.
A riqueza cultural permite um
dinamismo “forte” na comunidade, com a envolvência em
vários projectos que ajudam
“a ampliar a qualidade de vida
da população”.

Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 3 de Março de 2021 e não pode ser vendido separadamente
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Melhoria da rede viária e obras de
requalificação têm sido prioridade
O presidente da Junta da União de Freguesias de Amares
e Figueiredo, Paulo Brito, destaca que a melhoria
das acessibilidades tem sido prioritária neste mandato.

A

melhoria da rede viária, a
requalificação da zona envolvente do Cruzeiro do Senhor dos Desamparados e a
finalização da ampliação do
Cemitério Paroquial de Figueiredo constituem-se como as grandes obras levadas
a cabo recentemente pelo executivo da
Junta da União de Freguesias de Amares e
Figueiredo.
Paulo Brito, presidente da junta, sublinha a importância da requalificação de
caminhos como parte da estratégia de desenvolvimento local. O Caminho das
Hortas, Travessa 29 de Junho, Rua das
Laranjeiras, Rua de Transfontão, Rua das
Oliveiras, Rua da Escola, zona envolvente da Capela de S. Sebastião, Rua da Grova, entre outras, são algumas das vias in-
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tervencionadas e que hoje já estão pavimentadas. “Alguns destes caminhos que
requalificámos, apesar de se encontrarem
no centro das freguesias, ainda se encontravam em terra batida e esta era uma
prioridade para nós pois são obras que
têm como grande objectivo promover as
acessibilidades entre as localidades, aumentar também a qualidade de vida da
população que servem diariamente”.
O presidente da junta de Amares e Figueiredo destaca, ainda, a conclusão da
ampliação do Cemitério de Figueiredo “uma obra importante e de grande necessidade para a freguesia”.
Outra das obras que marca o actual
mandato é a requalificação da zona envolvente do Cruzeiro Senhor dos Desamparados - que está mais dignificada. “Esta

Caminhos
melhorados
A melhoria da rede viária foi uma
das grandes prioridades do actual
executivo da Junta da União de
Freguesias de Amares e
Figueiredo. Paulo Brito destaca
vários caminhos que foram
melhorados e pavimentados e
que melhoraram também a
qualidade de vida da população.
Entre as várias intervenções
levadas a cabo destaque para o
Caminho das Hortas, Travessa 29
de Junho, Rua das Laranjeiras,
Rua de Transfontão, Rua das
Oliveiras, Rua da Escola, etc.

é uma das entradas na União de Freguesias, há muitos anos desejada pela população e que serve de apoio também aos
peregrinos que rumam a São Bento da
Porta Aberta, que aqui têm mesas e bancos que podem utilizar”.
A ligação entre a Rua do Castelo de Tomar e a Avenida Lopes de Almeida é uma
das obras a que o actual executivo da Junta da União de Freguesias de Amares e Figueiredo deu início neste mandato. “Esta
é uma obra estruturante, há muito pretendida pelos amarenses e que tem como
grande objectivo incrementar o desenvolvimento do centro da Vila de Amares,
além de promover a melhoria da circulação rodoviária”, assinala Paulo Brito.
Outra das obras já projectadas também
ao nível das acessibilidades é a abertura
da Rua Cancela à Cruz à Rua das Carvalhas - uma intervenção que o presidente
da junta considera também de “grande
importância” porque potencia a ligação
entre Amares e Figueiredo - aproximando
ainda mais as duas localidades que integram a união de freguesias.

CM FREGUESIAS

Pavilhão
é ambição
desenhada
para o futuro
O alargamento e ligação da
Rua da Cancela da Cruz com a
Rua das Carvalhas, bem como
a pavimentação da Rua 8 de
Dezembro, são obras já
projectadas pelo executivo da
Junta da União de Freguesias
de Amares e Figueiredo e para
finalizar ainda durante o
actual mandato. A melhoria
da rede viária tem sido e vai
continuar a ser “uma
prioridade”.

A

construção de um pavilhão
polidesportivo, com um
campo de futebol de nove e
de infra-estruras extra como
uma pista de atletismo e
uma área apropriada para a prática do salto à vara, a instalar junto à Piscina de
Amares, é um dos projectos que o presidente da Junta da União de Freguesias de
Amares e Figueiredo tem idealizado para
o futuro.
O autarca Paulo Brito indica que o projecto implicará um investimento na ordem dos dois milhões de euros, mas que,
no seu entender, iria potenciar fortemente
o desenvolvimento local e incentivar
mais jovens para a prática desportiva,
além de que as novas infra-estruturas desportivas têm também como objectivo beneficiar o CDRC Amarense e o CD Amares, mas não só.

“O nosso grande objectivo com a construção deste grande complexo desportivo
em Amares é que esteja de portas abertas
a todo o concelho e a todos quantos queiram praticar desporto”, frisou o presidente da Junta de Amares e Figueiredo, indicando que, neste momento, o projecto
está a ser analisado pela Câmara Municipal de Amares, no sentido de encontrar
um enquadramento possível com vista à
sua concretização através de financiamento comunitário.
O autarca Paulo Brito destaca, ainda, a
este nível, a cedência de uma área de
1500 m2 por parte de dois particulares,
designadamente José Joaquim Ferreira e
da irmã, o que vai permitir o alargamento
e a ligação da Rua Cancela da Cruz com a
Rua das Carvalhas, permitindo a ligação
entre as localidades de Amares e Figueiredo.

Necessidades
O presidente da Junta da União
de Freguesias de Amares e
Figueiredo indica que ao nível
das necessidades o objectivo é
dar continuidade ao
melhoramento da rede viária,
sobretudo em termos de
pavimentação, considerando que
estas são localidades centrais do
concelho, localizadas dentro da
malha urbana e que, por isso,
devem ter os seus acessos
dignificados.

Zona envolvente
da Capela S. Sebastião
mais dignificada
O arranjo da zona envolvente da Capela
de São Sebastião, em Figueiredo, é uma
das obras de destaque do mandato do actual executivo da Junta de Freguesia de
Amares e Figueiredo.
O autarca Paulo Brito indica que a junta
iniciou a pavimentação da Rua da Escola,
ao lado da capela e avançou também com
a beneficiação da sua envolvente, até para
corresponder também aos anseios da população local.
A junta de freguesia cedeu os materiais e
a intervenção contou com o apoio crucial

de Nuno Emanuel da Silva, ao nível da
calcetaria, ajudando à realização desta intervenção que, nas palavras do presidente
da junta, veio “dignificar a Capela de São
Sebastião e a localidade”.
“Por vezes são pequenas obras, pequenas intervenções, seja em caminhos que
são pavimentados ou em melhoramentos
como neste caso, que beneficiam a envolvência e destacam determinados elementos do património local, mas que têm
grande relevância para as populações das
nossas freguesias”, sublinhou o autarca.
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A União de Freguesias de
Amares e Figueiredo destaca-se pelo património e pelos
inúmeros eventos que prmove
e realiza, tornando-a num
pólo central cultural.

Freguesia rica em património,
em tradições, cultura e eventos

A

freguesia de Amares e Figueiredo é rica em património e história, cuja figura
maior é Dom Gualdim Pais,
que nasceu em Amares no
ano de 1118. O cruzado português, Freire
Templário e Cavaleiro de D. Afonso Henriques (1128-1185) e fundador da cidade
de Tomar, onde ficou sediada a Ordem do
Templo.
Mas além dos aspectos históricos que
rondam à volta da figura de D. Gualdim
Pais, a União de Freguesias de Amares e
Figueiredo é também rica em património
edificado, como é disso exemplo a Casa
da Ribeira, que data do séc. VXIII, classificada como ‘interesse público’. Outros
exemplos deste património são a Casa da
Torre de Vilar e a Casa Solar de São Veríssimo. “Estas são casas com grande valor histórico e de grande riqueza patrimonial”, destaca, Paulo Brito, presidente da
Junta de Amares e Figueiredo.
A Capela e Miradouro de Nossa Senhora da Paz é um dos locais emblemáticos e
de visita obrigatória pela vista panorâmica que proporciona sobre a vila de Amares.
A Biblioteca Municipal de Amares é um
dos equipamentos centrais públicos que
está localizado no âmbito da União de
Freguesias de Amares e Figueiredo.
Ao nível cultural o autarca Paulo Brito
destaca também o Auditório Conde Ferreira, indicando que um dos grandes objectivos do seu mandato era realizar ali
uma actividade mensal como colóquios,
lançamento de livros, concertos musicais,
peças de teatro, etc. E foram vários os
eventos realizados, entre os quais se destaca a peça ‘Eu, Variações’, com interpretação de Ricardo Mesquita de Oliveira.
“Em relação aos eventos culturais e lú-
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FEIRA FRANCA
dicos não podemos deixar de referenciar
o excelente trabalho do membro da assembleia Ricardo Alves, mão deixando de
parte toda a equipa da junta de freguesia,
que sempre colaboraram na realização
dos mesmos”, sublinha o presidente da
junta. “Outro dos eventos que fez ‘furor’
foi o espectáculo ‘Viver em Variações’,
que envolveu a junta, a câmara, o Agrupamento de escolas de Amares, AFA e

São vários os eventos que a Junta
de Amares e Figueiredo promove
desde o Festival Encontrarte ao
Desfile de Carnaval. O autarca
Paulo Brito destaca como “grande
aposta” do executivo a
revitalização da Feira Franca de
Amares, que se realiza no mês de
Maio, no sentido de voltar a fazer
deste um evento-charneiro do
concelho. A edição de 2019, que
foi a última, atraiu milhares.

Tin.bra”.
A União de Freguesias é também rica ao
nível do associativismo cultural, não só
promovido pelos clubes desportivos, recreativos e culturais, mas também pelos
Ranchos Folclóricos das Lavradeiras da
Casa do Povo de Amares de S. Pedro de
Figueiredo, promovendo as tradições locais. Destaque ainda para a Associação
Social de Figueiredo.
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Pau Capell no Trans Peneda-Gerês
UM DOS MELHORES DO MUNDO, que já venceu provas como o Ultra-Trail Mont Blanc (França e Suíça) e o Patagonia Trail Run (Argentina), participa na prova organizada por Carlos Sá.
ATLETISMO

| Rui Serapicos |

A Carlos Sá Nature Events
anunciou a introdução de prémios monetários e do Circuito
Best Trail Series, o qual premiará a participação nos eventos e
contará com a participação de
alguns dos melhores atletas nacionais da modalidade, além de
procurar atrair cada vez mais
atletas internacionais.
O calendário iniciará com o
Trail Camp TransPeneda-Gerês
com a presença do conceituado
ultramaratonista Pau Capell, de
29 de Abril a 2 de Maio.
No seu curriculum, o espanhol
Pau Capell, que iniciou a correr
na montanha para recuperar de
uma lesão que contraiu a jogar
futsal, conta vitórias em provas
tão exigentes como o Ultra Trail
Mont-Blanc (França e Suíça),
Patagonia Trail Run (Argentina)
ou o Ultra Trail Gran Canaria
(Espanha).
“Será uma excelente oportunidade para convívio, reconhecimento dos trajectos do evento
TPG e partilha de conhecimento,
aprendendo com um dos melhores do Mundo na actualidade”, refere a Carlos Sá Nature
Events. As inscrições já se encontram abertas e já são poucas
as vagas disponíveis.

DR

Pau Capell no Ultra-Trail Mont Blanc: em final de Abril está no Peneda-Gerês

Na mesma nota pode ler-se que
este ano as inscrições foram
abertas “com alguma reserva”,
tendo em conta os diferentes cenários possíveis à data dos eventos.

“Vamos reduzir o número previsto de inscrições em todas as
provas. Os eventos com habitual
participação em massa irão ter,
para já, uma redução significativa, sendo que mais perto do

evento poderemos reabrir novamente as inscrições. Será o caso
do Grande Trail Serra D’Arga e
da Gerês Extreme Marathon”,
adianta.
Caso a situação assim o exija,
explica ainda, “poderemos também ter de reajustar os programas dos mesmos, passando algumas distâncias a ter de se
realizar no sábado do fim de semana do evento correspondente,
como fizemos em Penacova em
2020”.
Junho tem em calendário o
TransPeneda-Gerês/Corrida dos
4 Castelos e o Serra Amarela
Sky Marathon.
O TransPeneda-Gerês/ ‘Corrida dos 4 Castelos’ ocorrerá de 3
a 5 de Junho 2021, nas distâncias competitivas de 165 km,
105 km, 55 km e 27 km, com
300 vagas por prova.
Depois do sucesso em Outubro
passado da edição 0 das 100 milhas do TPG, o evento volta em
força com provas em distâncias
mais acessíveis, com novos patrocinadores e com muitas novidades relativamente a prémios
monetários e metas volantes.
Melgaço, Lindoso, Cabril e Pitões das Júnias serão os locais de
partida para as várias provas,
tendo todas elas a conquista do
Castelo de Montalegre como
meta.

Ténis
João Sousa derrotado
na estreia no ATP 250
de Buenos Aires
João Sousa foi derrotado pelo indiano e qualifier Sumit Nagal,
em dois sets, na primeira ronda
do ATP 250 de Buenos Aires, que
está a decorrer esta semana na
Argentina.
Naquele que foi o primeiro encontro entre ambos, o número
um nacional e 100.º colocado do
ranking ATP não foi capaz de superar o jovem 150.º classificado
mundial, de 23 anos, e acabou
por perder com os parciais de 6-2
e 6-0, em uma hora e 10 minutos.

Futsal
Fábio Cecílio:
“O mais importante
somos nós”
Fábio Cecílio, ‘universal’ do Benfica, projectou, os dois jogos da
Seleção Nacional de futsal com a
congénere da República Checa,
marcados para 6 e 9 de Março
em Lodz, na Polónia, referentes
ao Grupo 8 de qualificação para o
Europeu Países Baixos 2022.
“Acho que a equipa está bem.
Estamos todos focados nos objectivos que queremos conquistar. O mais importante somos
nós. Temos de trabalhar bem,
porque vão ser dois jogos muito
competitivos”, salientou.
“Esperamos um jogo difícil. São
muito competitivos e defensivamente bons, procuram muito a
transição”, referiu ainda.

Pelo terceiro ano consecutivo

Póvoa de Lanhoso renova galardão
de Município Amigo do Desporto
DESPORTO MUNICIPAL
| Redacção |

DR

Avelino Silva, presidente da Câmara Municipal, mostra o galardão

A Póvoa de Lanhoso renovou o
galardão de Município Amigo
do Desporto, pelo terceiro ano
consecutivo, informou ontem a
autarquia em comunicado.
Esta distinção é atribuída pela
plataforma Cidade Social e pela
APOGESD – Associação Portuguesa de Gestão do Desporto,
reconhecendo o bom trabalho
desenvolvido pelo Município na

área do Desporto.
Este prémio procura reconhecer, distinguir, promover e premiar as boas práticas ao nível da
gestão do desporto nos municípios portugueses, no âmbito da
promoção do desenvolvimento
desportivo nos seus territórios.
São distinguidos anualmente os
municípios que, reconhecidamente, desenvolvam uma política de apoio ao desporto de excelência, acrescenta.
Ainda no âmbito da rede de

Municípios Amigos do Desporto, a Póvoa de Lanhoso também
viu reconhecidas as suas boas
práticas específicas relacionadas
com a disponibilização de respostas para promover um confinamento activo e para que a
reabertura e o regresso aos equipamentos desportivos fosse realizada com responsabilidade e
segurança, tendo recebido o diploma de Intervenção COVID-19 no Desporto – Recomendada_ Ano 2020.
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Arcos de Valdevez investe em novos
espaços desportivos e de lazer
EMÍLIA CERDEIRA, vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, destaca que apesar da pandemia a autarquia não parou no investimento em novos projectos desportivos para o concelho, e que reforçou apoios às associações e clubes.
ARCOS DE VALDEVEZ

vereadora refere que a Câmara
aproveitou esta fase da pandemia para “fazer obras de requalificação” e que tem novos projectos em desenvolvimento, como a
3.º fase da Zona Desportiva.
“O importante é não parar. Por
mais que façamos, nunca está tudo feito. E procuramos fazer investimentos não só na sede do
concelho, como em todo o nosso
território. Neste momento temos
5 relvados sintéticos em todo o
concelho e 2 relvados naturais.
Além dos espaços públicos, geridos pelo município, tentamos
também que as associações tenham boas instalações, nomeadamente ADECAS (Associação
Desportiva e Cultural de Aboim
Sabadim) na zona norte, e o Távora na zona sul, que antes tinham pelados e agora já têm já
relvado sintético e melhorias das
suas instalações ao nível de balneários e iluminação, para que
possam promover a sua prática
em boas condições. Temos ainda
o projecto de alargamento da 3.ª
fase da Zona Desportiva, que
contemplará mais 4 campos de
desportos diversos, e mais entre
3 a 4 campos de Padel e Ténis.
Também fizemos obras no pavilhão municipal para o futsal”.

| Miguel Machado |

As boas políticas de investimento na área do desporto e incentivos à prática desportiva por todo
o concelho já valeram a Arcos
de Valdevez a distinção de ‘Município Amigo do Desporto’ em
2019-2020. Manter a valorização das condições de bem-estar
e qualidade de vida “de todos os
arcuenses”, assim como o apoio
às actividades do movimento associativo continuam a ser as
prioridades da autarquia, assegura Emília Cerdeira, vereadora
do Desporto da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez.
“A nossa prioridade, não só
neste mandato como nos anteriores, é de que todas as pessoas
possam ter acesso ao desporto.
Ou seja, permitir que não seja
uma condição económica, social
ou mesmo uma condição física
que impeça uma pessoa de praticar desporto. E permitir a toda a
gente que possam fazê-lo de forma segura, e acima de tudo que
tenham infraestruturas ao seu
seu dispor, felizmente hoje em
dia aqui nos Arcos cada vez
mais equipadas da forma mais
moderna e adequada à prática

CMAV

Panorâmica do projecto de alargamento da 3.ª fase da Zona Desportiva dos Arcos

desportiva. Acima de tudo, pensar nos mais novos e na sua prática desportiva, quer seja através
das escolas, dos clubes/associações ou até das próprias famílias. Importante é que tenham

acesso ao desporto”, afirmou a
vereadora em entrevista ao programa ‘Fórum Desporto’ da rádio Antena-Minho.
Apesar das boas infraestruturas já existentes no concelho, a

§destaque
Excelente oferta desportiva

A vila do Rugby
num concelho com
várias modalidades
Em termos de modalidades, além do
desporto-rei que é o futebol, o município de Arcos de Valdevez é também
conhecido por ser a Vila do Rugby - a
nível nacional e internacional fruto do
excelente trabalho desenvolvido pelo
CRAV - Clube de Rugby que milita na I
Divisão Nacional - mas também por
muitas outras actividades desportivas com grande adesão e participação
dos arcuenses.
“Quando falamos de um território

que tem cerca de 20 mil habitantes,
do Alto-Minho, e que tem futebol,
rugby, futsal, atletismo, BTT, canoagem, motocross, natação, também a
pesca desportiva onde fazemos aqui
vários opens, as provas de trail-running e as caminhadas, ainda a caça,
tudo actividades que estão à disposição dos nossos habitantes, claro que
enquanto responsáveis pela autarquia estamos muito satisfeitos com o
trabalho das cerca de 80 associações e
clubes que temos no concelho, a
quem agradecemos imenso a dedicação e disponibilidade”.
“Estamos muito contentes com o trabalho que que eles desenvolvem no
desporto mas também pela sua envolvência e participação enorme nos

CRAV

Em 2009/10, a equipa de rugby do CRAV sagrou-se campeã nacional da 1.ª Divisão

nossos eventos sociais e culturais ao
longo do ano, como carnaval, a reconstituição histórica da batalha de

1141 que deu origem à fundação da
nacionalidade que dizemos na brincadeira Arcos de Valdevez onde Por-

tugal se fez, e a já tradicional corrida
dos pais natais, uma prova incrível
que tem também uma forte componente solidária de recolha de alimentos para ajudar quem mais precisa.
Sim, muito satisfeitos com a oferta
desportiva que temos, mas obviamente sempre de portas abertas a
outras modalidades desportivas que
queiram vir implementar no nosso
concelho, como será o caso do ténis e
do padel que achamos que vão atrair
também muitos jovens praticantes.
A autarquia só tem que apoiar”, refere
Emília Cerdeira, acrescentando que o
dinamismo que se vive no concelho
“deve-se também à dinâmica do associativismo dos dirigentes arcuenses”, destaca a vereadora.
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“Somos uma autarquia de grande proximidade
e compromisso com as nossas associações”
COM CERCA DE 80 ASSOCIAÇÕES em todo o concelho, a autarquia de Arcos de Valdevez criou recentemente o Conselho Municipal do Associativismo, dividido em quatro eixos: cultural, etnográfico, juventude e desporto, que vão ajudar-se mutuamente.
§trilhos

ARCOS DE VALDEVEZ
| Miguel Machado |

Emília Cerdeira, vereadora do
Desporto de Arcos de Valdevez,
destaca que durante esta pandemia a autarquia esteve sempre
atenta às preocupações dos arcuenses e que continuou “da
mesma forma a apoiar quer as
associações recreativas e culturais, quer as desportivas”, porque apesar de elas não terem as
actividades tradicionais como
faziam antes da pandemia, “continuaram activas, algumas delas
a ter competição, e não tiveram
o retorno económico que costumam ter através das receitas do
público. Portanto, nós, Câmara
Municipal, optamos por manter
os apoios às nossas associações
em todo o concelho para os ajudar”, vincou a vereadora.
“Temos essa vantagem, somos
uma autarquia de grande proximidade com as nossas associações e clubes desportivos, com
boa ligação, quer directamente
com o Executivo quer com os
nossos técnicos de desporto da
Câmara. Desde o início que procuramos ajudar, que adequamos
o plano de actividades ao que
era permitido, e que antecipamos inclusive transferências
monetárias para fazer face aos
compromissos. Com as actividades paradas, foram várias as colectividades que aproveitaram
para fazer algumas obras de melhoria dos seus espaços, e a Câmara Municipal contribuiu tam-

Desporto e turismo
Centros de BTT e
circuitos de ciclismo
reforçam trilhos
da Ecovia do Vez

CMAV

A Ecovia do Vez tem mais de 33 quilómetros de extensão e é um dos ‘ex-libris’ do concelho de Arcos de Valdevez

CMAV

Aposta no desporto informal e de lazer é também uma das apostas do município

bém essa recuperação para
quando retomarem realmente as
actividades possam ter melhores
condições para receber os atletas
e os adeptos”, referiu Emília
Cerdeira, deixando uma mensagem de esperança e tranquilida-

de aos arcuenses para esta fase
da pandemia:
“O mais importante neste momento é que as pessoas não tenham pressa. Que encarem esta
fase como um intervalo de qualquer modalidade desportiva.”

lll
O grande dinamismo desportivo, social e cultural que se
vive em Arcos de Valdevez
deve-se também em grande
medida à força do associativismo arcuense, destaca a
vereadora Emília Cerdeira,
elogiando a dedicação e
trabalho dos dirigentes.
“Assim como eles nos apoiam
estamos aqui para os apoiar.
Temos já desde alguns anos
um Fórum em que trocamos
ideias, damos dicas e apoio
em termos administrativos,
área financeira e jurídica”.

O desporto pela natureza é já
uma imagem de marca de Arcos
de Valdevez, sobretudo pela famosa ‘passadeira’ com mais de
33 quilómetros de extensão e
mais de 300 trilhos. Município
investiu também já em espaços
para os amantes das bicicletas.
“O desporto pedestre no nosso
concelho já é bem conhecido e
faltava satisfazer os amantes das
bicicletas. De resto, já temos um
Centro de BTT terminado e pronto a entrar em funcionamento
em breve. E temos mais dois a ficar concluídos em 2/3 meses”, revelou a vereadora destacando
que o turismo-desportivo continua a ser uma das grandes apostas da autarquia.
“Se estamos no Parque Nacional,
se pertencemos à Reserva Mundial da Biosfera, se temos um dos
rios mais limpos da Europa, porque não aproveitar tudo o que a
natureza nos dá, até para a proteger. Temos essa beleza natural
do território que faz já também
parte do cartaz turístico do
nosso país, e temos cá um tecido
comercial e empresarial com
excelentes propostas.”
Publicidade
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Opinião
Ideias

PEDRO MACHADO Diretor Geral Executivo da Braval S.A.

A pandemia do descartável

P

assado um ano do início da pandemia de Covid-19, estamos perante
uma nova pandemia: a pandemia
do descartável.
Se no início a pandemia teve efeitos benéficos no meio ambiente devido à diminuição das emissões de gases com efeitos
de estufa. No entanto, com o passar dos
meses, assistimos a um aumento exponencial da produção de materiais descartáveis, nomeadamente máscaras, luvas e
outros resíduos plásticos.
Mas não são apenas os equipamentos de
proteção individual que contribuem para
esta pandemia do descartável, o aumento
do consumo em take-away, veio também
aumentar o uso de copos de plástico ou
papel para o café, ou o aumento dos produtos alimentares embalados em plástico

das até aos rios e mares, acabando por
agravar ainda mais o já grande problema
da quantidade de plástico que polui os
oceanos.
Se cada português usar uma máscara
descartável por dia, são 10 milhões de
máscaras descartadas diariamente, devemos ponderar o uso de máscaras reutilizáveis para minimizar esta produção de resíduos.
Se não quisermos contribuir ainda mais
para esta nova pandemia, há que separar
todas os outros materiais descartáveis e
de uso único e colocar nos ecopontos, de
modo a poderem ser reciclados. E os que
não são recicláveis, depositar no lixo indiferenciado.
Seja parte da solução e não parte do problema. Ajude-nos, ajudando-se!

de utilização única.
Outro aspeto ainda tem a ver com o aumento das compras online que obrigam a
uma maior utilização de embalagens, nomeadamente de cartão e plástico.
Havendo alguns destes materiais que
não são recicláveis, como as máscaras e
luvas, ou nunca devem ser depositados no
ecoponto, pois tornam-se um problema de
contaminação. Mas pior ainda é não serem corretamente descartadas, não há local hoje em dia em que não se encontre
uma máscara ou luvas no chão: parques
de estacionamento, bermas de estradas,
jardins e até espaços naturais como praias
e montes! O grande problema, para além
da óbvia falta de civismo e perigo para a
saúde pública, é que muitas destas máscaras e luvas abandonadas acabarão arrasta-

ll
Não há local hoje em dia em que
não se encontre uma máscara ou
luvas no chão: parques de estacionamento, bermas de estradas, jardins
e até espaços naturais como praias
e montes! O grande problema, para
além da óbvia falta de civismo e
perigo para a saúde pública, é que
muitas destas máscaras e luvas
abandonadas acabarão arrastadas
até aos rios e mares, acabando por
agravar ainda mais o já grande problema da quantidade de plástico
que polui os oceanos.

3 ml de “Esperança”

E

sperávamos este dia há
muito tempo. Em tempo recorde a humanidade juntou esforços e conseguiu
desenvolver uma vacina que irá
permitir uma imunidade para o
flagelo de uma pandemia para a
qual não estávamos preparados.
Lidar com todas as dificuldades provocadas pelo sucessivos
estados de emergência não é fácil, não será fácil nem muito
menos sairá do consciente de
muitas gerações. Pela altura
que escrevo ainda há muito por
saber, ainda há consequências
parcamente previstas e o pior
que está para vir ainda não tem
um plano sustentado que sosse-

gue toda uma população de portugueses das mais variadas faixas etárias.
O Plano de Vacinação do SNS
decorre com alguma normalidade, após ter passado por uma fase inicial muito conturbada. À
boa maneira lusa, o acesso à vacina sofreu atropelos, justificados por oportunismo e algumas
falhas de redação do Decretolei que o regulamentou. Estamos em Portugal e os portugueses sofrem da maleita do gene
que confere um sentido jurisconsulto refinado, muito habituado a contornar a Lei.
No passado dia 24 de fevereiro acompanhei a senhora minha
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sogra, 91 anos de idade, senhora com mobilidade reduzida,
mas felizmente para ela e para
nós, com uma capacidade cognitiva fora do normal. A toma
da vacina foi no Altice Fórum
de Braga. Chegámos à hora
marcada e o ambiente era organizado tendo em conta a fragili-
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dade das pessoas que tal como a
minha sogra aguardavam a sua
chamada.
Foi sem dúvida uma experiência diferente. Olhar em redor e
ver tantas pessoas idosas que
embora resguardadas pela máscara conseguíamos ver através
dos seus olhares conversas silenciadas pela solenidade do
momento. Olhares reveladores
de receio, olhares que demonstravam espanto, pois já não esperavam passar por tudo isto.
Emocionante.
De salientar o empenho das
equipas envolvidas, dos profissionais de saúde do ACES, dos
profissionais da InvestBraga e
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do Município a trabalhar em
equipa, em prol destes bracarenses tão frágeis, com carinho
e paciência. Curiosamente ninguém passava à frente, ninguém reclamava. O espaço está
devidamente preparado para
que nas próximas oito semanas
sirva aproximadamente 19 mil
bracarenses com idade superior
a 80 anos ou com 50 anos portadores de patologias associadas.
O momento tinha chegado...”Braço direito ou braço esquerdo? -Tanto faz, menina!”. Importava sim era levar a vacina,
onde 3 ml de “Esperança” é reforço para continuar a viver.
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Provas em formato online

Alunos vimaranenses apurados
para concurso nacional de leitura
GUIMARÃES
| Redacção |

Estão apurados os 16 alunos do
concelho de Guimarães que
vão participar na fase intermunicipal no Concurso Nacional
de Leitura (CNL), a realizar no
dia 23 de Abril, em Vizela.
A fase concelhia do CNL, organizado pela Biblioteca Municipal Raul Brandão e pela Rede
de Bibliotecas Escolares de
Guimarães, decorreu de 22 a 26
de Fevereiro.
Em virtude do Estado de
Emergência, tanto as provas escritas como as provas orais foram realizadas online e transmitidas em direto no facebook
da Biblioteca, envolvendo um
total de 78 crianças e jovens de
todos os agrupamentos de escolas.
Ao nível do 1.º Ciclo foram
apurados os alunos Maria Inês
Matos (AE Taipas), Lília Ribeiro (AE D. Afonso Henriques),
Pedro Costa (AE João de Meira) e Marta Gomes (AE João de
Meira).
No 2.º Ciclo foram apurados

João Carlos Andrade (AE Abação), Eduarda Marques (AE
Taipas), Maria Rita Guimarães
(AE D. Afonso Henriques) e
Ana Leonor Abreu (AE Prof.
Abel Salazar).
No 3.º Ciclo foram apurados
Gonçalo Fernandes (AE D.
Afonso Henriques), Maria Helena Fernandes (AE de Vale de
São Torcato), Leonor Araújo
(AE Arqueólogo Mário Cardoso) e Marta Isabel Silva (AE
Virgínia Moura). No Secundário, foram apurados Bárbara
Fernandes (ES Martins Sarmento), Lara Guimarães (ES
Caldas das Taipas), Luna Teixeira (ES Martins Sarmento) e
Gonçalo Fortunato (ES Caldas
das Taipas).
A vereadora da Educação da
Câmara Municipal de Guimarães, Adelina Pinto, destacou o
“empenho e atitude exemplar
dos jovens na forma como superam as dificuldades, adaptando-se a um novo sistema de
aprendizagem e de comunicação pelos meios digitais, sem
descurar a importância da leitura”.

Necrologia | Diversos 19

Câmara de Vizela lança novo
concurso de curtas metragens
VIZELA

| Redacção |

A Câmara Municipal de Vizela
lançou a segunda edição do
Concurso de Curtas-Metragens:
Vizela, Segredos de um Vale. As
inscrições estão abertas e os
conteúdos multimédia finais terão como referência Vizela em
pelo menos umas das suas dimensões.
Segundo a autarquia, a primeira edição do concurso revelou-se
muito positiva, com sete curtasmetragens a chegar à fase de votação, abrangendo desde o género documental até à animação e
formatos mais experimentais.
A Câmara Municipal de Vizela
espera que esta segunda edição
“volte a dar oportunidade e incentivo aos jovens que gostem
de cinema e queiram arriscar desenvolver o seu projecto”.
O concurso vai ao encontro di
Plano Estratégico de Juventude
de Vizela, onde se objectiva a
promoção de actividades que desenvolvam as competências dos
jovens, e que lhes possibilite

DR

O júri do concurso é o mesmo da edição de 2020

participar e interagir com a comunidade de forma criativa e
contemporânea. Por outro lado,
responde à estratégia municipal
de desenvolver um sentido de
identidade no território de Vizela, com impacto para além das
fronteiras do município.
O concurso destina-se a todas
as pessoas entre os 14 e os 35

Nogueira - Braga

Cabeceiras de Basto

Webinar discute candidatura
do Jogo do Pau a Património Imaterial
O presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, Francisco Alves, participou ontem na
abertura do webinar ‘Jogo do Pau em Cabeceiras de Basto: Património Imaterial de Portugal’,
dinamizado pelo Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo, que contou com 126
participantes. Como oradores participaram neste evento o presidente da Assembleia Municipal de
Cabeceiras de Basto, Joaquim Barreto, que abordou a temática ‘Jogo do Pau e outras tradições em
Cabeceiras de Basto – origem da atividade e o dever de a preservar’; Manuel Oliveira e Filipe Basto,
respectivamente das associações cabeceirenses do Jogo do Pau de Bucos e de Abadim, que deram
a conhecer a actividade dos dois grupo; bem como João Abreu da Academia das Emoções e Lídia
Aguiar do ISCET. que falaram sobre a importância e a salvaguarda desta tradição.A iniciativa teve
como objectivo proporcionar uma reflexão sobre a candidatura do Jogo do Pau em Cabeceiras de
Basto a Património Cultural e Imaterial de Portugal .

Paredes de Coura

Feira de Troca de Sementes em formato online
A Câmara de Paredes de Coura informou que a Feira Anual de Troca de Sementes vai decorrer no
fim de semana em versão online, “contornando assim os constrangimentos provocados pela
pandemia da Covid-19”.
A sétima edição da iniciativa é organizada por aquele município do distrito de Viana do Castelo,
pela Associação Quinta das Águias, em colaboração com o agrupamento de escolas do concelho.
A feira “é mais um contributo para a valorização e preservação das sementes e plantas locais, face
ao perigo de extinção provocado pela concorrência de variedades híbridas e transgénicas, que
prejudicam o equilíbrio dos nossos ecossistemas".
A edição 'online' da Feira de Troca de Sementes irá realizar-se através do Facebook, sendo que “os
interessados devem enviar, até quinta-feira, indicação das sementes disponíveis para troca,
juntamente com o nome, proveniência, data e fotografia nítida”.

anos, residentes em Portugal, independentemente da sua nacionalidade.
Os interessados têm até 30 de
Junho de para enviar as suas curtas-metragens, e podem encontrar o formulário de inscrição e o
regulamento do concurso em
www.cm-vizela.pt/curtas-metragens.

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

ROSA BARBOSA FERREIRA
E SEU MARIDO

JOSÉ GOMES DE ARAÚJO
Seus filhos, noras, netos e demais família cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento dos
seus entes queridos Sra. ROSA BARBOSA FERREIRA
e Sr. JOSÉ GOMES DE ARAÚJO, ambos de 78 anos
de idade, naturais e residentes nesta cidade.
Os corpos dos saudosos falecidos encontrar-seão em câmara ardente na igreja de Nogueira, hoje a
partir 15h00 o seu funeral realiza-se de seguida, às
15h30, onde será celebrada missa de corpo presente, finda a qual irão sepultar no cemitério local.
Devido à situação presente, concretamente ao problema de saúde pública,
causada pela Covid-19, e cumprindo as orientações civis e religiosas, a Família
apela que a participação nesta cerimónia, seja feita pelos familiares diretos.
A Família
Braga, 3 de Março de 2021
Euro Funerária de Gualtar – Tel: 253 677 670 / 934 440 008 – Email: geral@eurofuneraria.com . www.eurofuneraria.com
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ID:124391058-3 -

119.000 €

C.E.:(C) Excelente T3 no centro da cidade,
com elevador e garagem individual.
Venha conhecer!

ID:124391047-32 -

110.000 €

C.E.:(D) Apartamento T3 em Terras de Bouro,
em prédio com elevador e garagem fechada.
Cozinha equipada, aquecimento central, vidros
duplos, 2 casas de banho completas e todos
os quartos com roupeiros embutidos, no centro.

ID:124391013-168 -

128.000 €

C.E.:(D) Apartamento T4 no centro da cidade
de Braga – Junto à Estação de Comboios.
Entregue totalmente remodelado! visite já!

ID:124391010-185 -

65.000 €

C.E.:(C) Apartamento T1 situado em Real.
Imóvel ideal para investimento.
O mesmo dispõe de elevador, garagem individual
e arrumos no sótão.
Marque agora a sua visita!
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COMPRO!!!

VENDO
T1, T2, T3, T4 E MORADIAS

A PARTIR DE 100.000 €
MUNICÍPIO DE ESPOSENDE

AVISO
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 1/94
António Benjamim da Costa Pereira, Presidente da Câmara
Municipal de Esposende, torna público que em cumprimento do
disposto no nº 5 do art.º B-1/11º do Código Regulamentar do
Município de Esposende, se encontra em discussão pública a
alteração ao licenciamento de operação urbanística de loteamento aprovado pelo Alvará de Loteamento nº 1/94 – processo n.º
204/91, alteração esta requerida por Fernando Albino da Silva
Martins, proprietário do lote 7, com residência na Rua José Vieira,
– 4740-275 Esposende, que incide sobre o prédio inscrito na matriz urbana sob o artigo 841, da União de Freguesias de Esposende Marinhas e Gandra.
Mais torna público que a discussão pública se fará por um período de 10 dias contados após a data da publicação deste aviso,
sendo certo que o processo se encontra patente para consulta na
Divisão de Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Esposende, sita no edifício dos Paços do Concelho, Praça do Município
em Esposende.
As reclamações, sugestões ou meras observações deverão ser
entregues, por escrito, no local acima referido, durante o prazo de
discussão pública.
Esposende e Paços do Município, 22 de fevereiro de 2021.
O Presidente da Câmara,
(Benjamim Pereira, Arq.º)

www.nortinveste.com
Telem. 919 778 225

VENDE-SE
ESCRITÓRIO C/ 3 DIVISÕES
e casa de banho privativa.
Av. Norton de Matos

€ 35.000
Favor ligar ao 927 562 704

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

FREITAS COSTA & FILHOS, S.A.

106.0 FM
antenaminho.pt

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

Correio
do Minho.pt

Faça a sua assinatura

Nome
Morada
Localidade
C. Postal
E-mail
Tlf./Tlm.
N.º Contribuinte
Junto envio o cheque n.º .................................................................................,
sobre o Banco...................................................................................................

• Anual = 150€ • Semestral = 80€ • Trimestral = 50€
Para informações adicionais:

Praceta Escola do Magistério, 34 • Telef. 253 309 500 • Fax 253 309525/6
Maximinos - 4700-236 BRAGA • E-mail: assinaturas@correiodominho.pt

ARRENDA-SE

Construção Civil e Obras Públicas

CASA
DE QUINTA
EM PEDRA

Na Rua do Cruzeiro - Lote F1 - BRAGA
Com um R/C em arcos de pedra. A precisar de obras.
Área de Implantação: 450m2 | Área de Terreno: 1.900m2.

275.000,00€
Para mais informações:
Tlf. 253 606 830 - Tlm. 919 991 083

APARTAMENTO
T2 NOVO
QUINTA DA NAIA
Com electrodomésticos,
ar condicionado,
sistema de aquecimento sanitário,
garagem individual
e condomínio incluído.

PREÇO: 700,00 €
Nortinloc
Investimentos & Locação, Lda.
tlf. 253 606 830 - 919 991 083
E-mail: geral@nortinloc.pt

correiodominho.pt
24
Publicidade
1 de janeiro 2013

3 de Março 2021 correiodominho.pt
Minho13

SOBRE RODAS

ANUNCIE NAS
NOSSAS PÁGINAS

COMPRE NOS STANDS CM

CARRO DO ANO EM PORTUGAL

REVELADO NO
DIA 10 DE MARÇO
Estão encontrados os sete finalistas a ‘Carro do Ano 2021’
em Portugal. São eles Citroën C4, Cupra Formentor, Hyundai
Tucson, Seat Leon, Skoda Octavia, Toyota Yaris e VW ID.3.
Da lista de candidatos ficaram de fora modelos como o Audi A3, Ford Puma, Honda Jazz, Peugeot 2008, Renault Captur ou o novo Volkswagen Golf, por exemplo.
O modelo vencedor será distinguido com o título de Carro do Ano/Troféu Volante
de Cristal 2021, recebendo o respetivo representante ou importador o Troféu Volante de Cristal. Estarão também em concurso seis categorias distintas: Citadino,
Familiar, Desportivo/Lazer, SUV Compacto, Elétrico e Híbrido. Nesta edição, o júri, em representação de duas dezenas de órgãos de comunicação social nacionais,
também volta a distinguir sistemas e tecnologias inovadores que beneficiam, diretamente, tanto a condução como o condutor. Os sete finalistas ao Carro do Ano
2021 são (por ordem alfabética): Citroën C4, Cupra Formentor, Hyundai Tucson, Seat Leon, Skoda Octavia, Toyota Yaris, Volkswagen ID.3.

DR

A 10 de Março será conhecido o sucessor do Toyota Corolla, o vencedor em 2020

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
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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

FORD PUMA DIESEL 1.5 TDCI 120CV
AE-28-PP – 23.750€
7 ANOS DE GARANTIA

26

3 de Março 2021 correiodominho.pt

Agenda
Publicidade

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

TELEVISÃO
RTP 1
05:59
06:30
10:00
13:00
14:24
15:58
17:30
19:09
19:59
21:01
21:50
22:54
00:22
01:15
02:03
03:00

RTP 2

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Os Nossos Dias
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
Até Que a Vida nos Separe
Joker
Cá Por Casa com Herman José
Catástrofes Mortíferas
Janela Indiscreta
Grande Entrevista
O Sábio

18:34
19:02
19:26
19:52
20:16
20:32
20:39
21:30
22:05
23:00
23:31
23:53
00:48
01:55
05:45
06:32
07:02

A Carrinha Mágica Volta
O Meu Cavaleiro e Eu
Bell e Sebastião
Max & Maestro
Conta um Conto
Banda Zig Zag
O Grande Museu Egípcio
Jornal 2
A Floresta
Peixe Fora D’água
257 Razões
Giovanni Bellini
e Andrea Mantegna
Sociedade Civil
Euronews
Lusitana Paixão
Repórter África - 2.ª Edição
Wow Wow Wubbzy

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

TVI
Camilo, o Presidente
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Júlia
Viver a Vida
Êta Mundo Bom!
Jornal da Noite
Amor, Amor
A Serra
Terra Brava
Tempo de Amar
Totalmente Demais
Passadeira Vermelha
Linha Aberta

05:45
06:05
06:30
07:00
10:12
13:00
14:50
16:12
18:10
19:00
19:30
20:00
22:00
00:00
02:00
03:30

Os Batanetes
George, o Curioso
Diário da Manhã
Esta Manhã
Dois às 10
Jornal da Uma
A Única Mulher
Goucha
Big Brother - Duplo Impacto
Última Hora
Big Brother - Duplo Impaco
Jornal das 8
Taça de Portugal
FC Porto X SC Braga
Bem me Quer
Big Brother - Duplo Impacto
Extra
Amor e Outras Cenas
Circulatura do Quadrado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 – deslocar; golpear. 2 - louro; insulto.
3 - esposa; argola. 4 - ajunte; anfiteatro. 5 - agora; enganar.
6 - criminosa; laça; céu. 7 - paragem; para. 8 - raivoso; dono.
9 - contente; admirar. 10 - âmago; agravara. 11 - pasta; cortinas.
VERTICAIS: 1 – papaia; dinheiro. 2 - inteira; angelim.
3 - doação; gordos. 4 - lavoura; junto. 5 - completo; costado.
6 - então; mesmo; suspiro. 7 - ninharia; va-cilantes. 8 - peixinho; afugenta. 9 - púcaro; articulado. 10 - convidara; pira.
11 - esmagar; estros.
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AV. DA LIBERDADE, N.º 610
4710-249 BRAGA
tlf. 253 218 780
fax 253 616 923

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Sudoku
6

4
6

labhilariolima@mail.telepac.pt

9

FARMÁCIAS

3

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

3

9

Rua José Alves Leite, 36

Praça da República, 398

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
LAMELA T. 253 811 684

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
SÃO MIGUEL T. 253 481 429

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

8

4

Rua José Falcão ,53

Rua Dr. Abílio Torres, 442

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

1

FAFE
SOUSA ALVES T. 253 599 335

ARCOS DE VALDEVEZ
TORRES T. 258 529 150

PONTE DE LIMA
SÃO GONÇALO T. 258 931 043

2

R. Serpa Pinto, 2

Av. Dr. Jose Osvaldo Laranjeira Rod Gomes

Edífício da Rotunda Lote 1 Fração A

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CAMEIRA T. 252 323 819

CAMINHA
MODERNA T. 258 950 500

VIANA CASTELO
SÃO BENTO T. 258 817 603

Praça Dona Maria II, 1096

R. 31 de Janeiro n.º 30

Av. Dom Afonso III, 434

GUIMARÃES
BARBOSA T. 253 516 184

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

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

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

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

Largo do Toural, 36

Rua de Galvão s/n

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
SÃO PEDRO T. 251 648 094

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Bairro São Pedro Lote 18

Rua Queirós Ribeiro, 23-25
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1
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antenaminho.pt

106.0 FM

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

Rua de São Victor, 92

8

8

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527

BRAGA
HENRIQUINA T. 253 617 824

4

2

7

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

RR. Dom António Barroso, 49

2

correiodominho.pt 3 de Março 2021

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

964 131 762

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

925 751 527

Publicidade 27

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

CABRITINHA
DE VOLTA
das 8 às 19 horas

918 595 077
RAPARIGUINHA
RATINHA
UM VULCÃO,
MAMAS RIJAS
COM BELOS
BICOS. BEIJOS
AO NATURAL

910 874 935

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

A 1°- VEZ
LOIRINHA SEXY.
MEIGUINHA
LOCAL
DISCRETA
COM HIGIENE.
TDO NAS
CALMINHAS

932 426 373

JOGOS
Segunda 01/03/21

Sorteio 09/2021

28 891
2.º Prémio 10 738
3.º Prémio 21 783
1.º Prémio

Terça 03/03/21

SANDRA
Loura, elegante e sensual
oral bem picante,
garganta profunda
completa com anal.Sou
meiguinha e safadinha.

938 241 212

Sorteio 18/2021

2 19 24 26 49
*6 *7
Quarta 24/02/21

Insólitos

Mãe evita filha de nove anos
a todo o custo
devido à sua personalidade
Uma mulher revelou, em modo anónimo,
que dos seus três filhos, Lilly (nome fictício),
a mais velha, é a menos favorita. Segundo o
jornal britânico The Daily Mail, a mulher
escreveu para o ‘Kidspot’, admitindo que não
gosta de Lilly “95 por cento do tempo” e que
“não suporta ficar perto dela”.
Embora o seu filho e a sua filha mais novos a

desafiem às vezes e tenham também os seus
defeitos, ela adora-os, sendo incapaz de
sentir o mesmo em relação à filha mais
velha. “Não quero que confundam a minha
antipatia por Lilly. Eu amo-a. Ela é minha
filha e ela poderia fazer qualquer coisa, e eu
ainda a amaria, eu só não gosto dela e há
uma diferença”. A mulher explicou que a
personalidade de Lilly é o problema."É a
personalidade de Lilly, quem ela é e como
ela se comporta que eu não gosto. Ela é
egoísta, malcriada e cria dramas constantes.”

Sorteio 16/2021

21 25 40 44 48
+8
Quinta 25/02/21

Sorteio 08/2021

KATELYN
Runck
“Vai devagar e dá
uma oportunidade à
tua alma para
alcançar o teu corpo”,
referiu a modelo na
sua conta pessoal do
instagram,
desejando um bom
dia aos fãs.

05 896
240
3.º Prémio 71 733
4.º Prémio 44 609
Terminação 6
Série sorteada 3.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 77

Sexta 26/02/21

Sorteio 17/2021

6 12 22 29 33
*6 *11

Sorteio 09/2021

LKJ 14470
Sábado 27/02/21

Sorteio 17/2021

18 29 35 37 41
+2

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

Balança
Carta do Dia: A Morte, que significa
Renovação.
Amor: Poderá terminar um amor que
só causa sofrimento e dor. Renove a
sua vida.
Saúde: Atravessa um período mais
agitado. Tome chá de valeriana.
Dinheiro: Possíveis dúvidas a nível
profissional. Pense numa mudança.
Números da Sorte:
8, 13, 15, 36, 37, 42

Touro
Carta do Dia: 2 de Espadas, que
significa Falsidade.
Amor: Seja mais afetuosa com o seu
par. A relação sairá a ganhar.
Saúde: Faça exames médicos. Não
descure a saúde. É um bem precioso.
Dinheiro: Reflita bem sobre um
possível negócio. Evite dar passos em
falso.
Números da Sorte:
13, 18, 34, 38, 43, 47

Escorpião
Carta do Dia: 4 de Paus, que significa
Ocasião Inesperada, Amizade. I Amor:
Confie mais na intuição. Não acredite
em tudo o que lhe dizem.
Saúde: Tendência para tonturas.
Cuidado para não sofrer uma queda.
Caminhe com cuidado.
Dinheiro: Um amigo pode trazer-lhe
uma oportunidade inesperada.
Aproveite.
Números da Sorte:
9, 11, 24, 33, 42, 49

Gémeos
Carta do Dia: O Imperador, que
significa Concretização.
Amor: Faça uma surpresa ao seu
amor. Fortaleça a relação.
Saúde: Coma mais frutos secos,
como cajus e avelãs. Faz bem ao
cérebro.
Dinheiro: Termine tarefas pendentes.
Concretizará os seus objetivos.
Números da Sorte:
3, 7, 11, 36, 41, 49
Caranguejo
Carta do Dia: 3 de Paus, que significa
Iniciativa.
Amor: É um bom dia para tomar a
iniciativa e desafiar o seu par para
fazerem uma viagem.
Saúde: Faça uma consulta de rotina
com o seu médico. Previna problemas
futuros.
Dinheiro: Concentre-se e termine as
tarefas a tempo e horas.
Números da Sorte:
7, 9, 11, 15, 32, 37
Leão
Carta do Dia: 6 de Espadas, que
significa Viagem Inesperada.
Amor: Se está só prepare-se, é
provável que o amor invada o seu
coração.
Saúde: Pode constipar-se. Evite
ambientes com ar condicionado.
Dinheiro: Possível viagem de
negócios. Correrá tudo bem.
Números da Sorte:
9, 12, 21, 27, 46, 48
Virgem
Carta do Dia: Cavaleiro de Ouros, que
significa Pessoa Útil, Maturidade.
Amor: Se o seu par andar mais triste
não se aflija. Tudo vai resolver-se.
Saúde: Para combater a anemia coma
espinafres e beterraba.
Dinheiro: Poderá ser útil a um familiar
que está em apuros no trabalho.
Números da Sorte:
2, 9, 10, 36, 43, 47

Sagitário
Carta do Dia: A Força, que significa
Força, Domínio.
Amor: Cuidado com os falsos amigos.
Confie mais no sexto sentido.
Saúde: Pode surgir uma infeção
urinária. Procure o médico e tome chá
de pés de cereja.
Dinheiro: Poder financeiro estável.
Pondere abrir um novo negócio.
Números da Sorte:
6, 12, 14, 31, 37, 44
Capricórnio,
Carta do Dia: 4 de Ouros, que significa
Projetos
Amor: Cuidado com os falsos amigos.
Confie mais no sexto sentido.
Saúde: Pode surgir uma infeção
urinária. Procure o médico e tome chá
de pés de cereja.
Dinheiro: Poder financeiro estável.
Pondere abrir um novo negócio.
Números da Sorte:
6, 12, 14, 31, 37, 44
Aquário
Carta do Dia: Rainha de Copas, que
significa Amiga Sincera.
Amor: Um amigo pode pedir-lhe um
conselho. Seja acima de tudo muito
sincera.
Saúde: Para ter mais energia tome um
bom pequeno-almoço logo pela
manhã.
Dinheiro: Poderá receber um prémio
pela sua dedicação ao trabalho.
Parabéns!
Números da Sorte:
1, 9, 14, 35, 37, 48
Peixes
Carta do Dia: 9 de Espadas, que
significa Mau Pressentimento,
Angústia.
Amor: Evite momentos de angústia
sendo justo com as pessoas que ama.
Valorize as pequenas ações.
Saúde: Poderá sentir-se um pouco
indisposta. Afaste-se de gorduras e
doces.
Dinheiro: Continue a ser responsável
nos gastos. Está no bom caminho.
Números da Sorte:
13, 20, 29, 37, 45, 46
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Póvoa de Lanhoso

Carro cai em ravina
e causa ferido ligeiro
O despiste de uma viatura comercial,
na tarde de ontem, em Garfe, provocou
um ferido ligeiro.
No automóvel seguia apenas o condutor, um homem de 82 anos, residente
naquela freguesia, que ficou encarcerado.
No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, com
quatro viaturas e 18 operacionais, assim como a Cruz Vermelha de Serafão e

QUARTA, 3 MARÇO 2021
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

a equipa médica da VMER de
Braga. Realizadas as manobras
de desencarceramento, a vítima
foi assistida no locaL e, posteriormente, transportada ao Hospital de Braga, pelos Bombeiros
Voluntários da Póvoa de Lanhoso. A viatura caiu de uma altura
de cerca de quatro metros, desconhecendo-se as causas que estiveram na origem do despiste.
A GNR da Póvoa de Lanhoso,
que esteve no local com duas
patrulhas, tomou conta da ocorrência.

Póvoa de Lanhoso

Mulher agredida
com sachola
na cabeça
Uma mulher de 56 anos foi agredida no sábado, na Freguesia de Ferreiros, com uma sachola na cabeça.
O agressor será um cunhado da vítima e já foi identificado pela GNR. A
agressão terá resultado de uma discussão relacionada com assuntos de
partilhas. A mulher encontra-se internada no Hospital de Braga.

Famalicão

Acidente de trabalho
causa ferido grave
Barcelos

Câmara quer novo hospital
incluído no Plano de Recuperação
A construção do novo hospital é um dos projectos que a Câmara Municipal de Barcelos quer
ver incluídos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que está a ser preparado pelo
Governo. A autarquia considera que, apesar das linhas estratégicas do PRR apresentadas
pelo Governo “se afigurarem como as mais adequadas ao objectivo de recuperar e reforçar
a resiliência da economia portuguesa”, as “medidas concretas demonstram um claro favorecimento de determinados territórios em detrimento de investimentos, nesses mesmos sectores definidos como prioritários do documento, em concelhos como o de Barcelos”. A autarquia considera que a construção da nova unidade de saúde, cujo protocolo já foi
assinado com o Governo em 2008, é um projecto reconhecidamente prioritário para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde para as populações dos concelhos de Barcelos e
Esposende. A reabilitação da rede de cuidados primários de saúde (incluindo o reforço das
estruturas já existentes), a supressão de passagens de nível na linha férrea, a criação de um
fundo destinado à reabilitação da rede viária municipal, a reabilitação de escolas EB 2,3,
programas para o reforço da investigação e Desenvolvimento do Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave (IPCA), o Parque Natural de Areias de Vilar, a Ecovia do Rio Cávado, a recuperação dos açudes e um programa de apoio à construção e reabilitação de infraestruturas
desportivas são outros dos investimentos que a Câmara Municipal de Barcelos quer ver inseridos no PRR. Salientando “como positivos os investimentos na componente Empresas
4.0, nomeadamente no que à transição e capacitação digital do tecido empresarial concerne”, a autarquia alerta para as “especificidades de sectores como o têxtil, o agroindustrial e
o comércio, que são pilares da nossa economia e que têm demonstrando uma enorme resiliência e capacidade de modernização, mas que necessitam de apoios mais eficazes.”

Um ferido grave, foi o resultado de
um acidente de trabalho ocorrido
ontem, na freguesia de Ribeirão.
A vítima, um homem de 60 anos,
encontrava-se a trabalhar numa
fábrica de telhas, quando foi
atingido nas costas por uma peça.
Sofreu uma fractura numa perna e
várias escoriações na cabeça. A
vítima foi socorrida e transportada
ao Hospital de Famalicão pela Cruz
Vermelha de Ribeirão. Os Bombeiros
Voluntários de Famalicão e a Viatura
Médica de Emergência e
Reanimação do Hospital de
Famalicão também estiveram no
local. A GNR registou a ocorrência

Esposende

Barco bateu no muro
da barra e submergiu
Um barco ficou submerso, ontem de
manhã, depois de ter batido no
muro, à saida da barra de
Esposende. O alerta foi dado às
5.30 horas mas o acidente não
causou vítimas. Os dois tripulantes
sairam pelos próprios meios. A
Polícia Marítima foi ao local.

Cabeceiras de Basto

Acidente com máquina agrícola causou
ferimentos graves em jovem de 20 anos
Um homem de 20 anos ficou gravemente ferido na sequência de
um acidente com uma máquina agrícola ocorrido ontem, à tarde, na
freguesia de Basto. O alerta foi dado pelas 15.50 horas.
A vítima estava a realizar trabalhos agrícolas no Lugar de Santa
Senhorinha, quando terá tentado pôr a trabalhar uma fresa que estava
atrelada ao tractor. O homem ficou preso na máquina e acabou por
sofrer vários traumatismos e fracturas expostas.
A vítima foi assistida no local por oito operacionais e três viaturas dos
Bombeiros Voluntários Cabeceirenses, que contaram com o apoio da
Cruz Vermelha do Arco de Baúlhe, da ambulância de Suporte Imediato
de Vida de Fafe e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação.
Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi evacuada de helicóptero para o Hospital de Braga.
A ocorrência foi registada pela GNR de Cabeceiras de Basto.

Vizela

Mulher de 80 anos atropelada na
passadeira da Avenida Sá de Melo
Uma mulher de 80 anos ficou ferida sem gravidade depois de ter sido
atropelada, ontem à tarde, numa passadeira da Avenida Sá de Melo,
no centro de Vizela. O alerta para os Bombeiros Voluntários de Vizela foi dado pelas 17 horas. No local estiveram também meios do
Instiituto Nacional de Emergência Médica e da GNR de Vizela.
A vítima foi transportada ao Hospital de Guimarães.

Arcos de Valdevez

Aprovados apoios de 120 mil euros
a sapadores florestais
A Câmara de Arcos de Valdevez aprovou protocolos com quatro equipas de sapadores florestais, no valor de 120 mil euros, para garantir a
limpeza de cerca de 40 quilómetros de estradas, duas vezes por ano,
foi hoje divulgado.
Em comunicado, aquela autarquia explicou que os protocolos serão
celebrados com a Associação Florestal Atlântica, a Associação Florestal
do Lima e as Assembleias de Compartes dos Baldios das Freguesias de
Cabreiro e Gavieira.
Publicidade

