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Reportagem

Braga

Câmara pretende requalificar no futuro
o Centro Coordenador de Transportes
AO ASSUMIR a gestão do Centro Coordenador de Transportes de Braga (vulgo Central de Camionagem), a Câmara Municipal de
Braga aponta, para já, algumas obras com vista a melhorar algumas condições, mas promete uma grande intervenção no futuro.
CENTRO DE TRANSPORTES
| Marta Amaral Caldeira |

É em nome da “transparência e
equidade” do sistema operativo
do Centro Coordenador de
Transportes de Braga - CCTB
(vulgo Central de Camionagem), que a Câmara Municipal
de Braga assume definitivamente a gestão do equipamento este
mês. O Regulamento de Utilização e Funcionamento do CCTB,
que estabelece as “novas regras”
de operabilidade, já foi aprovado
em sede de executivo municipal
e espera agora também a aprovação da Assembleia Municipal de
Braga.
A vereadora Olga Pereira, responsável pela gestão dos equipamentos da cidade, explicou ao
‘Correio do Minho’ a importância deste regulamento, que prevê
uma nova forma de gerir o equipamento, através de um sistema
operativo mais equitativo, mais
alargado e mais transparente.
“Este regulamento é o instrumento que legitima a Câmara
Municipal de Braga (CMB) a
criar novas normas para permitir
um acesso mais equitativo ao
próprio equipamento”.
A autarca recorda que quando
o actual executivo, liderado por
Ricardo Rio, chegou à câmara,
deparou-se com “dezenas de reclamações” de munícipes com
queixas sobre a Central de Camionagem de Braga, sobre as
suas condições precárias. Mas
não só. O equipamento já deveria estar há alguns anos a ser gerido pela Câmara Municipal, depois do período de concessão
por 20 anos ter expirado, mas o
actual executivo encontrou-o em
em “gestão corrente” e ainda entregue às mãos de uma empresa
privada, simultaneamente entidade gestora e operadora de
transportes.
“Na realidade, a Câmara Municipal, ainda sob a gestão de Mesquita Machado, acabou por não
tomar conta da Central de Ca-

ROSA SANTOS

A Câmara Municipal de Braga assume a gestão do Centro Coordenador de Transportes de Braga (Central de Camionagem) e promete uma “requalificação integral” do equipamento
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“Finalmente conseguimos
registar a Central de
Camionagem de Braga em
nome municipal e
desenvolver todos os
procedimentos que nos
permitissem assegurar uma
gestão efectiva de todos os
equipamentos - o que não
se pode fazer sem um
regulamento.”
Olga Pereira,
Vereadora da Câmara de Braga
responsável pela gestão dos
equipamentos municipais
mionagem, como imposto por
lei, por não ter chegado a acordo
com o Instituto da Mobilidade e
dos Transportes na redacção do
termo de transferência do equipamento”, indica Olga Pereira.
“Quando este executivo municipal chega à Câmara em 2013,
depara-se com uma série de reclamações e uma falta de legitimidade para sequer poder actuar
sobre um equipamento que não
estava sob a sua responsabilidade”, aponta a vereadora, indicando que a regularização da
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Olga Pereira, vereadora da Câmara de Braga, que gere os equipamentos municipais

gestão da Central de Camionagem foi um processo resolvido
em 2019 entre a Direcção-Geral
de Finanças e o IMT, “que decidiram que efectivamente não havia nenhum obstáculo para a
passagem do equipamento para
o Município de Braga”.
“Finalmente conseguimos registar a Central de Camionagem

de Braga em nome municipal e,
a partir desse momento, desenvolver todos os procedimentos
que nos permitissem assegurar
uma gestão efectiva de todos os
equipamentos - o que não se pode fazer sem um regulamento”.
A vereadora Olga Pereira explica, por isso, que, antes de
mais, foi necessário “regulari-

zar” o funcionamento do equipamento - algo que o Regulamento
já aprovado institui, estabelecendo “novas regras” designadamente ao nível do sistema operativo de transportes, que a
Câmara de Braga pretende alargar a mais empresas operadoras.
“Basicamente o objectivo é gerir o equipamento de forma diferente, para que possa ser utilizado em circunstâncias de igualdade por todos os operadores e
por mais operadores”, sublinha a
autarca, dando como exemplo a
inclusão de outros tipos de transporte como a rede de expressos e
a rede de expressos internacional “que também têm interesse
em ter paragem na Central de
Camionagem e que neste momento não conseguem”.
Olga Pereira refere que a autarquia pretende também levar a
cabo uma intervenção profunda
em termos de requalificação do
equipamento num futuro próximo, indicando que é preciso ainda encontrar os meios financeiros para ancorar o projecto.
Entretanto, garante que, para já,
se investirá em alguns melhoramentos, nomeadamente ao nível
da melhoria dos WC.
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Lojistas e utentes esperam há anos
por obras e melhoria de condições
HÁ MUITO TEMPO que quer os lojistas, quer os utentes, que diariamente trabalham e utilizam o Centro Coordenador de
Transportes de Braga aguardam por obras de requalificação, mas reclamam também por mais segurança, iluminação e limpeza.

ROSA SANTOS

Os lojistas dizem que é preciso “mais segurança” para garantir a tranquilidade

ROSA SANTOS

Utentes dos transportes reclamam “melhores condições” para a Central de Camionagem, sobretudo ao nível dos WC e iluminação

CENTRO DE TRANSPORTES
| Marta Amaral Caldeira |

Há muito tempo que os lojistas e
utentes da Central de Camionagem - agora denominado Centro
Coordenador de Transportes de
Braga - aguardam por obras que
melhorem “as condições” do
equipamento e dêem “mais dignidade” a um dos pontos centrais de entrada diária de pessoas
na cidade, inclusive de turistas,
através do serviço ‘Get Bus’,
que faz a ligação ao Aeroporto
Sá Carneiro.
Não fosse a pandemia de Covid-19, seriam milhares de utentes a entrar e sair da Central todos os dias. Hoje, a maior parte
dos lojistas que se encontram no
piso térreo estão de portas fechadas, dada a praticamente inexistente clientela, mantendo-se
apenas alguns de portas abertas
no primeiro piso e as operadoras
de transportes, mas também com
horários adaptados à menor circulação de passageiros.
Mas lojistas e utentes mostram
descontentamento com as condições de um equipamento que

consideram crucial para uma cidade como Braga.
Engenheiro mecânico formado
na Universidade do Minho, Carlos Fernandes ‘herdou’ do pai a
exploração de um snack-bar,
restaurante e padaria, que ali está implantado desde 1976 e que
ainda há pouco mais de 11 anos
recebeu obras de remodelação
total, num investimento superior
a 300 mil euros.
“Sempre ajudei o meu pai neste negócio e é com muito orgulho que abracei este projecto familiar... E eu fiz obras profundas
aqui no meu espaço, mas realmente as condições gerais das
instalações desta Central precisam ser melhoradas há muito
tempo, sobretudo em termos de
WC, pois muitas vezes, eu tenho
até que lhes abrir a porta da minha própria casa-de-banho, pois
os dois WC que estão ao serviço
das pessoas não têm as mínimas
condições”, disse o empresário,
que reclama por segurança, limpeza e um serviço de informações central que sirva os utentes
sobre os horários e transportes.
“As obras são muito bem-vindas

e necessárias, mas eu também já
tenho aqui muito investimento
realizado”.
Durante os quase 30 anos que
Maria Carneiro, da Póvoa de Lanhoso, usou a Central para as
suas deslocações diárias para
trabalhar em Braga, o cenário foi
quase sempre o mesmo. “Nunca
vi grandes diferenças”.
Para Rosa Fernandes, residente
em Amares e funcionária do
Hospital de Braga, é urgente
uma intervenção, “sobretudo em
termos de higiene, iluminação e
segurança”, lembrando o receio
que sentia quando tinha que usar
os transportes ao final do dia.
“Ao longo dos anos que tenho
usado a Central de Camionagem
fui apenas uma única vez ao WC
e jurei que nunca mais”.
A toxicodependência e outros
problemas como os pedidos de
esmolas aos passageiros que
aguardam pelo seu transporte
desagradam a todos.
Também Majid, proprietário de
uma loja de telemóveis no primeiro piso há 15 anos, fala da
necessidade de “mais segurança” e de melhorar “as condições

ROSA SANTOS

Estado degradado dos dois únicos WC é visível e há muitas queixas sobre o mau odor

gerais” da Central de Camionagem, chamando a atenção até
para o perigo das escadas de
acesso ao serviço de transportes,
sobretudo quando chove.
“Não faz sentido uma cidade
como Braga, que se quer afirmar
pelo Turismo, ter um equipamento importante como este
sem as condições que deve ter”.
Afirmações corroboradas também pelo proprietário de um
quiosque, que recorda as “muitas injustiças” que ocorrem dentro de portas no período da “pri-

vatização”.
“Este equipamento era um no
início, mas com o tempo foi-se
degradando aos poucos”. Indica
que a senhora da limpeza faz o
que pode e que deveria haver
mais WC disponíveis, até por
pagamento, como era antigamente.
“A segurança é algo que deve
ser assegurado, porque em caso
de assalto, não há ninguém que
socorra a vítima, a não ser os
próprios lojistas que aqui estão”,
afirmou o empresário.
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Crespos e Pousada: junta
distribui 10 mil máscaras
AUTARCA local insentou também a mensalidade dos serviços escolares
prestados no Jardim-de-Infância e Primeiro Ciclo do Ensino Básico.

CASOS ACTIVOS

Portugal
Hotelaria fechou 2020
com perda de 3.270
ME na receita total

326761
NORTE

A hotelaria nacional fechou o
ano passado com uma perda total de receita de 3.270 milhões
de euros, o que representa uma
quebra de 73% face a 2019, revelou um inquérito da Associação da Hotelaria de Portugal
(AHP). “Fechámos nos 73% [de
quebra], ou seja, 3.270 milhões
de perda total de receita na hotelaria”, referiu a presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal, Cristina Siza
Vieira.
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Numa fase de curva descendente da Covid, a junta de freguesia alerta que é preciso não descurar os cuidados

COVID-19
| Paula Maia |

Determinada a não baixar a
guarda na luta contra a propagação da Covid-19, a Junta de Freguesia de Crespos e Pousada decidiu distribuir pela população
dez mil máscaras cirúrgicas. Assim, a população de Crespos e
Pousada está a receber novamente kits de máscaras, num
claro sinal de que apesar da diminuição do número de casos,
as medidas de protecção são para continuar.
José João Correia, presidente
da autarquia local, fala em “cautela” numa “recta final impor-

tante”.
“Esta recta final de luta contra
a pandemia é importante e todos
nós devemos manter a cautela.
Nesse sentido, voltamos a distribuir material de protecção pela
população. Para além de ser uma
medida imediata que ajuda a
preservar a segurança das pessoas, estamos também a enviar
um sinal à população de que é
necessário manter todos os cuidados no nosso quotidiano”, referiu o autarca.
Dando também seguimento a
uma medida adoptada em Janeiro, a autarquia isentou ainda as
famílias das mensalidades escolares no mês de Fevereiro, medi-

da que inclui o Jardim-de-Infância e o Primeiro Ciclo do Ensino
Básico. “Todas as famílias que
têm os serviços da junta de freguesia, nomeadamente do transporte, da refeição, do prolongamento de horário e do ATL,
viram reduzida em Janeiro 50
por cento do seu valor. Em Fevereiro não cobramos qualquer valor, a mensalidade foi anulada”,
justifica o autarca.
Está também em curso um
apoio à população mais vulnerável e sénior, através da realização de tarefas essenciais, como
compras de bens essenciais, medicamentos, pagamento de serviços, entre outras.

CRÍTICOS

EUA
29,378,103 529,372 8,942,535 14,416
ÍNDIA
11,152,127 157,447 175,959 8,944
BRASIL
10,647,845 257,562 863,110 8,318
RÚSSIA
4,278,750 87,348 337,668 2,300
REINO UNIDO 4,188,400 123,296 1,059,384 1,806

Mundo
Espanha ultrapassa as 70 mil mortes
Espanha registou mais 446 mortes nas últimas 24 horas atribuídas à Covid-19, passando o total de óbitos para 70.247, segundo os números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol. As autoridades sanitárias
também contabilizaram mais 6.137 novos casos de contágio desde terçafeira, elevando para 3.136.321 o total de infectados até agora no país. O
nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha continua, no entanto, a descer.

Amanhã em sessão virtual

Especialistas analisam impacto
da pandemia na saúde mental das crianças
COVID-19
| Paula Maia |

Analisar o impacto que a pandemia tem tido na saúde mental
dos mais novos e debater estratégias que promovam uma melhor articulação entre as instituições, os profissionais, as crianças e respectivas famílias é o ob-

jectivo das Jornadas de Infância
que vão ter lugar esta sexta-feira, entre as 15 as 17 horas, e que
resultam de um desafio lançado
pela FM3 e a Clínica Mim.
A sessão virtual vai reunir especialistas e profissionais ligados às áreas da Psicologia Clínica e da Saúde, Pedopsiquiatria e
Educação. Além de Teresa Sar-

mento, professora auxiliar no
Instituto de Educação da UMinho, participam neste evento
ainda Catarina Amaral, Pedopsiquiatras, Paulo Coelho e Beatriz
Moura, especialistas em Psicologia Clínica e da Saúde, e Daniela Silva, Educadora de Infância e Técnica da Associação
‘Gerações’.
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Rio exige inclusão de projectos
estratégicos para Braga no PRR
NUMA CARTA dirigida ao Governo, Ricardo Rio exige afectação “mais equilibrada” dos recursos
e a inclusão de projectos estratégicos para Braga no PRR, entre eles o BRT.
CÂMARA MUNICIPAL
| Marlene Cerqueira |

Numa carta endereçada ao Governo, o presidente da Câmara
de Braga, Ricardo Rio, reivindica a reformulação do Plano de
Recuperação e Resiliência
(PRR) e exige que contemple
projectos estruturantes para o
concelho de Braga, como o BRT
- Bus Rapid Transit.
Depois de na última reunião de
câmara ter já criticado publicamente o PRR — documento que
está em consulta pública — classificando-o como “excessivamente centralista” por canalizar
os principais investimentos para
as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, Ricardo Rio volta agora a pronunciar-se sobre a
mesma temática numa carta dirigida ao primeiro-ministro, António Costa, ao ministro do Ambiente e Transição Climática,
João Matos Fernandes, e ao ministro do Planeamento, Nelson
Souza.
A missa acaba por transcrever
aqueles que são os principais
contributos e reivindicações já
tornados públicos pela Comunidade Intermunicipal do Cávado
(CIM Cávado), a que Rio também preside.
Assim, o autarca começa por
criticar o processo de consulta
pública que antecedeu à divulgação da proposta de PRR, apontando a “falta de auscultação dos
agentes do território, a subvalo-

DR

Ricardo Rio volta a criticar por ser “excessivamente centralista”

rização das verbas a alocar à região Norte, a concentração de
recursos nas áreas metropolitanas e a omissão de projectos capazes de melhor concretizar as
diversas dimensões do PRR no
território, em linha com as prioridades da União Europeia”.
Ricardo Rio considera que o
PRR se revelou “uma fonte de
desilusão” pelo “parco estímulo
à competitividade e à capacitação do tecido empresarial” e
aponta ainda o “flagrante esquecimento” das áreas da cultura e
do desporto enquanto motores

de desenvolvimento do território
e promoção da coesão social.
O autarca que preside à terceira
cidade do país manifesta ainda o
desejo de que o Governo reformule o PRR, “garantindo esse
processo uma afectação mais
equilibrada e harmoniosa dos recursos disponíveis que vá ao encontro das aspirações dos territórios, alinhando os projectos
com as metas que se pretendem
atingir”.
No dia 22 de Fevereiro, no decorrer da reunião do executivo, o
edil tinha já apontado a desilu-

são por o PRR não contemplar a
implementação do projecto do
BRT na cidade de Braga, projecto que “elevará Braga para patamar superior de sustentabilidade
e qualidade de vida”, sustenta.
O BRT é elencado na carta que
agora dirigida ao Governo como
uma das prioridades identificadas pelo Executivo Municipal de
Braga, prioridades “que devem
estar abrangidas pelo PRR, nas
quais se incluem “projectos estruturantes para a cidade e toda a
região que, a serem concretizados, funcionarão como alavancas importantes da competitividade dos territórios e da sua
recuperação perante a crise pandémica, sendo exequíveis de
concretizar num horizonte temporal relativamente curto”.
No caso concreto do BRT, Rio
recorda que o Município de Braga e os TUB apresentam “capacidade técnica, know-how e maturidade para assegurar a futura
gestão deste projecto”.
A implementação do BRT tem
um custo estimado de 150 milhões de euros, que incluem os
estudos e fiscalização, as obras
de inserção urbana, veículos,
sistemas de bilhética e centro de
controlo. “Elevando a cidade para um patamar superior de sustentabilidade e qualidade de vida, é um projecto essencial para
o esforço colectivo de alcançar
as metas europeias para a neutralidade carbónica”, considera
o autarca.

Para edil bracarense

Respostas sociais
entre prioridades
Na missiva que dirige ao Governo, Ricardo Rio também
identifica a área social como
prioritária para o concelho.
Entre as necessidades identificadas estão a criação de uma
rede de equipamentos de
apoio à infância; o desenvolvimento de respostas de base comunitária para as franjas mais
desfavorecidas da população;
o investimento em projectos
de promoção da inclusão social de comunidades desfavorecidas por via de intervenções ao nível do espaço público, infra-estruturas sociais e
coesão social; e a dotação de
recursos que permitam dar
corpo às linhas orientadoras
da Estratégia Local de Habitação, suprindo as necessidades
de acesso a habitação condigna por uma parcela relevante
da população.

Variante do Cávado

Reivindicações
para a rede viária
Quanto à rede viária, estão
sinalizadas pelo executivo liderado por Ricardo Rio a finalização da variante do Cávado
(ligação Frossos-Ferreiros),
uma obra considerada “estruturante e estratégica” pois reduzirá fluxos de atravessamento na malha urbana, além
de ter impacto na redução dos
níveis de poluição. É ainda
elencada a extensão da variante do Cávado até aos Parques
Industriais de Pitancinhos (em
Palmeira) e Adaúfe, melhorando a circulação de tráfego
mercantil em zonas onde estão
instaladas centenas de empresas com vocação exportadora.
Publicidade
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‘Juntos por Braga’

Rio quer alargar coligação
a Iniciativa Liberal e Aliança
AUTÁRQUICAS
| Redacção/Lusa |

O presidente da Câmara de
Braga, Ricardo Rio, eleito pela
coligação PSD/CDS-PP/PPM,
afirmou ontem que veria “com
bons olhos” a inclusão dos partidos Aliança e Iniciativa Liberal na lista que vai encabeçar
nas próximas autárquicas.
Em declarações à Lusa, Ricardo Rio acrescentou que os contactos com Aliança e Iniciativa
Liberal começaram esta semana.
“Veríamos com bons olhos
que estes dois partidos pudessem também integrar este projecto”, referiu.
Ricardo Rio está a cumprir o
seu segundo mandato à frente
da Câmara Municipal de Braga,
tendo sempre sido eleito pela
coligação PSD/CDS-PP/PPM.
Ontem, o PSD anunciou 77
recandidatos a presidentes de
câmara nas próximas autárquicas, entre os quais Ricardo Rio,
em Braga.
Ricardo Rio manifestou “surpresa” por este anúncio, considerando que ainda não houve a
“tramitação formal” na Concelhia e na Distrital, mas admitiu
que a sua recandidatura é uma
“não notícia”, porque sempre
deixou claro que o seu projecto
era a 12 anos.
Quanto à equipa que vai apre-

sentar, Rio disse que ainda é
“muito cedo” para a anunciar,
mas adiantou que poderá haver
“alguns ajustamentos” em relação àquela que actualmente o
acompanha no executivo.
Actualmente, a Câmara de
Braga é composta por sete eleitos pela Coligação, três do PS e
um da CDU.
Para o próximo mandato, se
for eleito, Ricardo Rio apontou
como prioridades a candidatura
de Braga a Capital Europeia da
Cultura em 2027 e, no campo
da mobilidade, a linha Bus Rapid Transit (BRT), o nó de Infias e a Variante do Cávado.
Na área da qualificação ambiental, aludiu ao parque das
Sete Fontes e às intervenções
no Monte do Picoto.

lll
Em declarações à Lusa,
Ricardo Rio referiu que os
contactos com Aliança e
Iniciativa Liberal
começaram esta semana.
“Veríamos com bons olhos
que estes dois partidos
pudessem também
integrar este projecto”,
referiu.
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• Motorista de Táxi
• Formação Inicial Acelerada (CAM)
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PSD confirma 13 candidatos
a Câmaras do Minho
PSD NACIONAL anunciou ontem a recandidatura de 11 presidentes de
Câmara do Minho e confirmou as candidaturas de Bruno Fernandes a
Guimarães e Manuel Teixeira a Cabeceiras de Basto.
AUTÁRQUICAS
| Marlene Cerqueira* |

O PSD anunciou ontem a recandidatura de sete presidentes da
Câmara do distrito de Braga e de
quatro do Alto Minho. Em conferência de imprensa, na sede
nacional do partido, foi ainda divulgado que Bruno Fernandes
será o candidato do PSD à Câmara de Guimarães e Manuel
Teixeira oi candidato a Cabeceiras de Basto.
O secretário-geral e coordenador autárquico nacional do PSD,
José Silvano, anunciou ontem o
nome de mais 100 candidatos às
autárquicas, dos quais 77 são recandidaturas.
“São presidentes de câmara
que se podem recandidatar na
hora e momento que desejarem
porque têm homologação garantida da direcção nacional”, anunciou José Silvano.
A lista de recandidatos do PSD
incluiu assim Manuel Moreira
em Amares, Ricardo Rio em
Braga, Benjamim Pereira em
Esposende, Avelino Silva na Póvoa de Lanhoso, Manuel Tibo,
por Terras de Bouro, António
Barbosa em Vieira do Minho, e
Paulo Cunha em Vila Nova de
Famalicão.
Este anúncio terá apanhado de
surpresa alguns autarcas que
consideram prematuro confirmar candidaturas antes de as
mesmas terem aval das estruturas locais. Além de Ricardo Rio
(ler notícia ao lado), também
Benjamim Pereira foi apanhado
de surpresa. O autarca de Esposende disse ao ‘Correio do Minho’ que “fica satisfeito” por o
partido reconhecer o seu trabalho, mas confessa que foi apanhado de surpresa uma vez que
o assunto ainda não foi debatido
a nível local. “A minha eventual
recandidatura dependerá sempre
da comunidade, das forças vivas
do concelho, dos presidentes de
Junta e das forças locais do partido, obviamente”, referiu, deixando entender que considera
prematura a iniciativa tomada
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pelo partido nacional.
Relativamente ao distrito de
Braga, foi ainda confirmada a
candidatura de Bruno Fernandes
a Guimarães. Vereador na oposição, Bruno Fernandes é o líder
da Concelhia laranja. É natural
de S. Torcato, vila onde exerceu
o cargo de presidente da junta
durante 12 anos.
Foi igualmente confirmada a
candidatura de Manuel António
Teixeira à Câmara de Cabeceiras
de Basto.
Em Braga, falta ainda confirmar pelo PSD nacional os candidatos a Vila Verde e a Celorico
de Basto, autarquias onde os actuais presidentes, António Vilela
e Joaquim Mota e Silva, respectivamente, atingem o limite de
mandatos e não se poderão recandidatar.
Recorde-se que mo caso de Celorico de Basto, em Outubro, a
Concelhia tinha anunciado Peixoto Lima, técnico superior no
Município, como candidato, um
nome aprovado por unanimidade.
No caso de Vila Verde, ainda

lll
“Assumimos a
responsabilidade deste
processo eleitoral e, se
somos responsáveis, temos
a última palavra.”
José Silvano,
Coordenador autárquico nacional
do PSD

não é conhecida uma decisão.
Relativamente ao Alto Minho,
estão confirmadas as recandidaturas de João Esteves em Arcos
de Valdevez, António Barbosa
em Monção, Augusto Marinho
em Ponte da Barca e Manuel Lopes em Valença.
O presidente de Monção já disse sentir-se “lisonjeado” com a
inclusão do seu nome na lista de
recandidaturas anunciadas pelo
PSD, mas António Barbosa considerou que, “nesta altura, é um
não assunto”.
Na conferência de imprensa,
José Silvano fez questão de salientar que a comissão nacional
autárquica começou a trabalhar
há cerca de um ano “sem foguetório” e imune “ao que se dizia
na comunicação social”.
“Nas próximas semanas continuaremos este trabalho, de maneira a que, no dia 31 de Março,
prazo sempre estimulado por
nós, terá esse processo de candidaturas concluído”, afirmou. Silvano garantiu, por outro lado,
que a comissão autárquica não
tem feito “um trabalho passivo”.
“Não nos temos remetido ao
papel burocrático de receber
candidaturas das concelhias e
distritais sem ter um juízo crítico
nalgumas situações sobre a valia
eleitoral dos candidatos”, disse.
O secretário-geral justificou
que “quando necessário” esta estrutura assumiu e assumirá a responsabilidade de rejeitar nomes
indicados pelas estruturas locais.
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ACB defende
reabertura
de comércio
e serviços dia 17
A ACB, seguindo a posição da CCP, defende
a reabertura do comércio e serviços a 17 de Março
e conclusão do desconfinamento em Abril.
ACB
| Marlene Cerqueira |

Numa posição alinhada com a
CCP – Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, a Associação Comercial de Braga
(ACB) defendeu ontem a “necessidade e urgência” de um plano de desconfinamento que contemple a reabertura das actividades económicas já a partir do
próximo dia 17 de Março.
Em comunciado, a ACB pede
ainda a implementação de medidas e apoios para fazer face à situação das empresas obrigadas a
encerrar ou reduzir a actividade
para combater a pandemia causada pela Covid-19.
A ACB justifica que “perante a
efectiva melhoria da situação
pandémica na maioria das regiões de Portugal, que, por certo,
se aprofundará até ao termo do
actual período do estado de
emergência, é fundamental que
o Governo reconheça que a generalidade das empresas e dos
empresários estão preparados
para zelar pelo cumprimento das
medidas de saúde pública necessárias e adequadas à evolução da
pandemia”.
O dia 17 de Março é apontado
para que comércio e serviços retomem a sua actividade, estando
garantido que os empresários saberão cumprir a sua parte: “É altura, por isso, do Governo demonstrar ‘confiança’ nos empresários para o cumprimento das
medidas de saúde pública que se
revelem necessárias, sendo evidente que a reabertura das actividades económicas tem de arrancar a 17 de Março e que
durante o mês de Abril se deve
concluir o processo de desconfinamento”.

A ACB argumenta que “com as
dificuldades acumuladas” ao
longo de 2020, “muitas empresas estão com os seus estabelecimentos encerrados há cerca de
dois meses, sem que os apoios
concedidos sejam suficientes para compensar a redução da actividade e das vendas, pelo que a
mera existência de um plano de
desconfinamento permite às empresas terem uma perspectiva
sobre a retoma das suas axtividades, nomeadamente no que
respeita a custos de estrutura,
compromissos financeiros, reposição de stocks, venda de produtos sazonais, compras”.
Perante um contexto “tão severo e premente para as empresas”,
a ACB entende, ainda, que devem ser equacionadas pelo Governo medidas e apoios, nomeadamente a manutenção dos
apoios vigentes, no período pósconfinamento, no sentido de
“evitar o encerramento de milhares de empresas e a destruição de mais postos de trabalho”,
realça.
É ainda defendido o reforço do
Programa Apoiar, com maior
dotação financeira e alargamento do acesso a qualquer empresa
que esteja em situação de crise
empresarial.
A ACB reclama ainda um mecanismo especial de compensação para os retalhistas do sector
da moda que, devido ao confinamento, não sejam capazes de escoar as mercadorias da colecção
Outono/Inverno; e a prorrogação
das moratórias bancárias até
2022, “sob pena de assistirmos a
um aumento desmesurado do
crédito malparado, com os efeitos devastadores que daí decorrem para a economia e para o
sistema financeiro português”.

Hoje, às 21 horas

Hospital de Braga promove webinar sobre
‘A comunicação o combate à pandemia’
‘A comunicação no combate à pandemia’ é o tema de um webinar que o Hospital
de Braga promove esta noite, pelas 21 horas, com transmissão através das suas
redes sociais.
Moderado pela jornalista da SIC Lúcia Gonçalves, o webinar conta com intervenções de Catherine Pereira, assessora de imprensa do Hospital de Braga; Sandra
Silva, assessora de comunicação do Hospital de Braga; Miguel Saraiva, director de
comunicação do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia; Salomé Marques, directora de Comunicação do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra; Rita Martins,
directora de Comunicação da Unidade Local de Saúde do Nordeste; Miguel Lopes,
secretário-geral da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares; e
Paulo Monteiro, director do jornal Correio do Minho.
Subjacente à organização deste webinar está o facto de a pandemia vivida nos
últimos meses “ter acrescentado uma série de desafios que, inevitavelmente, tem levado a um debate profundo sobre a
importância da comunicação pelo combate à desinformação”. Recordando que vivemos na era da globalização, o Hospital realça “o trabalho dos profissionais de comunicação não se encontra facilitado e a importância de veículos informativos credíveis são de extrema relevância”.
Publicidade
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Casais reforça aposta na industrialização
e pretende contratar dez trabalhadores
GRUPO CASAIS, que integra o top 3 das maiores empresas do sector da construção em Portugal, pretende criar, até ao final do
ano, pelo menos uma dezena de postos de trabalho, no âmbito da sua estratégia de industrialização e construção off-site.
ECONOMIA
| Redacção |

O Grupo bracarense, que está
actualmente no top 3 das maiores empresas do sector da construção em Portugal, pretende
criar mais de uma dezena de
postos de trabalho, no âmbito da
sua estratégia de industrialização e construção off-site.
De modo a dar resposta às necessidades emergentes do negócio, o Grupo Casais, em parceria
com o CICCOPN e o IEFP, está
neste momento a promover uma
nova formação para Operador de
Produção (m/f). A formação,
com uma duração prevista até
200 horas, conta ainda com três
a seis meses de formação prática
em contexto de trabalho nas instalações da unidade fabril BluFab, em Braga.
Os candidatos, com ou sem experiência, devem residir no concelho de Braga, ter a escolaridade mínima obrigatória e devem
ainda estar desempregados e inscritos no IEFP - Centro de Emprego e Formação Profissional.
Esta é uma acção enquadrada
no programa do IEFP ‘Formação
Vida Ativa’ e, por isso, conta
com uma bolsa de apoio da própria entidade.
De notar que, a Casais irá ainda
atribuir uma bolsa adicional a
cada formando durante o período de formação em sala e em
contexto de trabalho.
Durante este processo, o programa será sustentado com um
modelo de avaliação contínua
monitorizado pela Casais, com
critérios definidos para validação de aproveitamento e aquisição de conhecimentos, imprescindíveis para atribuição da
referida bolsa.
A inovação, a digitalização e a
construção sustentável são algumas das prioridades da empresa
bracarense e, por isso, o Grupo
Casais tem vindo a concentrar
esforços no desenvolvimento e
implementação de projectos e
métodos construtivos que visem
o desenvolvimento sustentável e
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Construtora bracarense promove Formação Prática em Contexto de Trabalho em parceria com CICCOPN e IEFP
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Casasi pretende criar mais de uma dezena de postos de trabalho, no âmbito da sua estratégia de industrialização e construção off-site

a excelência nas soluções e no
serviço aos clientes.
A industrialização surge assim
como a ferramenta da construtora para aumentar a eficiência da
empresa.
Segundo o CEO da Casais, António Carlos Rodrigues, “a industrialização é essencial para a
transição da construção uma vez
que, cada vez mais, se verão
produtos e sistemas pensados e

produzidos de uma forma integrada, permitindo desta forma
transformar a construção num
processo de montagem de componentes que podem ser configurados de diferentes formas para atingir o resultado final
contratado”.
A face visível deste processo
de industrialização é a BluFab,
empresa do Grupo, criada em
2019, e que dá corpo à unidade

de construção off-site, abastecendo as obras com elementos
fabricados e montados em fábrica.
Desta forma, o Grupo Casais,
para além de estar completamente focado no desenvolvimento de infra-estruturas de
qualidade, confiança, sustentáveis e resilientes, pensadas para
apoiar o bem-estar humano e o
desenvolvimento económico,

tem vindo a promover a industrialização inclusiva e sustentável, fomentando em todos os
momentos os processos de desenvolvimento tecnológico, a investigação e a inovação.
A Casais foi criada a 23 de
Maio de 1958 e está actualmente
no top 3 das maiores empresas
do sector da construção em Portugal, mantendo o cariz familiar.
Em 1994, iniciou o processo de
internacionalização na Alemanha.
Actualmente, o Grupo opera
em 17 países: Portugal, Alemanha, Angola, Bélgica, Gibraltar,
Gana, Holanda, França, Marrocos, Moçambique, Brasil, Qatar,
Argélia, Reino Unido, Emirados
Árabes, Espanha e Estados Unidos, mas da história da sua internacionalização constam outros
países como a Rússia, o Cazaquistão, a China e Cabo Verde.
Em 2020 ganhou pela quarta
vez consecutiva o prémio de melhor construtura nacional atribuído pelos Prémios Construir.
O Grupo Casais fechou o mesmo ano com um volume de negócios agregado de mais de 520
milhões de euros, sendo os mercados internacionais responsáveis por 268 milhões de euros.

lll
“A industrialização é
essencial para a transição
da construção uma vez que,
cada vez mais, se verão
produtos e sistemas
pensados e produzidos de
uma forma integrada,
permitindo desta forma
transformar a construção
num processo de
montagem de componentes
que podem ser configurados
de diferentes formas para
atingir o resultado final
contratado”.
António Carlos Rodrigues,
CEO da Casais

correiodominho.pt
4 de Março 2021
2

28 de Dezembro 2020 correiodominho.pt9

Barcelos

Minho

ACIB aconselha recurso
aos benefícios fiscais
PRESIDENTE da Associação Comercial e Industrial de Barcelos defende benefícios
fiscais como direito que as empresas devem aproveitar, sobretudo na actual
conjuntura de confinamento da economia.
BARCELOS
| José Paulo Silva |

“Os benefícios fiscais são um direito que os cidadãos e as empresas devem aproveitar”, defendeu ontem o
presidente da Associação Comercial
e Industrial de Barcelos (ACIB),
considerando que este tipo de apoio
devem ser entendido como “um salto em frente para o pós-pandemia”,
garantindo às empresas “mais receitas e menos despesas” neste período
em que muitas estão confinadas ou
encerradas.
Na abertura de um ‘webinar’ sobre benefícios fiscais para as empresas, João Albuquerque aconselhou
os empresários com a actividade
suspensa a apostarem também na
formação online que é disponibilizada pela ACIB para adquirem novos conhecimentos, nomeadamente
ao nível das plataformas digitais
que vieram para ficar. “Desde o
mais pequeno negócio às grandes
empresas nada ficará igual”, alertou
o dirigente empresarial barcelense,
considerando que “são as empresas
e os empresários que fazem a diferença” na saída das crises.
No ‘webinar’ realizado ontem, a
consultora Filipa Figueiredo deu a
conhecer um conjunto de incentivos através de benefícios fiscais a
que as empresas podem aceder, nomeadamente o SIFIDE II - Sistema
de Incentivos Fiscais à Investigação
e ao Desenvolvimento Empresarial,
RFAI - Regime Fiscal de Apoio ao
Investimento, CFEI II - Crédito
Fiscal Extraordinário ao Investimento, DLRR - Dedução por Lucros Retidos e Reinvestidos e RCCS
- Remuneração Convencional do
Capital Social.
As empresas podem recorrer a
mecanismos para alavancarem os
seus planos de investimento, como
é o caso do programa Portugal
2020, dos benefícios fiscais ao investimento ou para a investigação e
desenvolvimento, instrumentos
considerados pela ACIB “essenciais
para uma estratégia de crescimento
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sustentada”.
No que respeita ao SIFIDE II Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e ao Desenvolvimento
Empresarial, Filipa Figueiredo,
consultora e formadora nas áreas da
gestão, fiscalidade e contabilidade,
considerou que se trata do “melhor

+ mais
A ACIB oferece cursos de formação
modular certificada para activos
trabalhadores, empresários,
técnicos e desempregados, com
idade igual ou a superior a 18
anos, que pretendam a progressão
no mercado de trabalho ou uma
requalificação profissional.
As formações são disponibilizadas
no Centro de Formação da ACIB,
nas empresas ou online.

sistema de benefício fiscal” no nosso país e um dos mais atraentes no
quadro europeu, já que concede
uma taxa de isenção de máxima de
82 %, permitindo deduzir o valor
aprovado em 100% da colecta.
O SIFIDE II aplica-se a despesas
com investigação e desenvolvimento, não sendo explorado por um número significativo de empresas,
alertou Filipa Figueiredo.
O desenvolvimento e adaptação de
soluções informáticas, novos processos de fabrico, lançamento de
novos produtos e serviços ou a
melhoria de soluções já existentes
no mercado são exemplos de investimento em investigação e desenvolvimento no quadro empresarial
que podem ser candidatados ao
SIFIDE II.
Aquela consultora fiscal relevou
que as empresas com pessoal doutorado contratado pelas empresas tem
um apoio majorado de 120%.
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Memória colectiva do Externato Delfim
Ferreira vai ser plasmada em livro
JUNTA de freguesia de Riba de Ave vai editar livro que está a ser concebido por um grupo de antigos professores e alunos
do colégio que fechou portas em 2019. Obra vai reunir testemunhos de docentes, directores, alunos e funcionários.
FAMALICÃO
| Paula Maia |

É com o objectivo de preservar a
memória colectivo do antigo Externato Delfim Ferreira, de Riba
de Ave, que um grupo de antigos
professores e alunos vai escrever
um livro que pretende eternizar
as memórias daquele que foi o
primeiro estabelecimento de ensino do concelho a ministrar o
ensino secundário.
O projecto é promovido pela
Junta de Freguesia de Riba de
Ave, contando com o apoio do
município local.
Bruno Marques, ex-aluno do
colégio e um dos mentores do
projecto, avançou, durante a
apresentação do projecto, que a
ideia surgiu em 2019, altura em
que o estabelecimento de ensino
privado encerrou portas, mas só
foi “reavivada” um ano mais tarde.
Bruno Marques diz que o livro
será concebido através da recolha de testemunhos de quem
passou pelo externato, desde
professores, directores, alunos,
sem esquecer também os auxiliares de acção educativa. “Mais
do que contar a história do externato, a ideia é, sobretudo, é reco-
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Colégio privado de Riba de Ave foi declarado insolvente em 2019 e os seus alunos transferidos para outras escolas públicas

lher as sensações, os sentimentos, as experiências, as vivências
daqueles que passaram pelo Externato Delfim Ferreira”, diz o
coordenador do projecto, referindo que todos são convidados
a colaborarem com o seu testemunho na elaboração deste memorial. “É com esses contributos que pretendemos fazer perdurar no tempo aquilo que era o

Externato Delfim Ferreira”, diz
Bruno Marques, adiantando que
o núcleo de coordenação do livro é constituído por quatro exdocentes e dois ex- alunos.
Todos os interessados podem
fazer chegar o seu testemunho
através do email edf.olivro@
gmail.com ou através a junta de
freguesia.
O livro, que deverá ter entre

500 a 700 páginas onde serão
reunidos cerca de quatro centenas de testemunhos, será apresentado em 2022, ano em que o
externato completaria 60 anos
de existência.
A coordenação conta lançar
cerca de 1500 exemplares que
serão colocadas à venda em vários pontos. Ainda sem valor definido, a presidente da junta de

freguesia de Riba de Ave já fez
saber que a verba angariada será
investida no sector da educação.
Susana Pereira referiu que o
Externato Delfim Ferreira “é um
pilar de Riba de Ave e o rosto do
desenvolvimento social e histórico da vila”, e que este livro
constitui uma forma de preservar o seu legado “para que a memória colectiva ficasse registada
e pudesse ser transmitida às gerações futuras”.
O vereador da Educação da câmara de Famalicão sublinhou a
determinação dos que pretendem preservar a memória de
uma instituição por “tudo o que
deu à comunidade e, desde logo,
a eles próprios. “Essa preservação da memória não deixa de ser
uma tónica de uma cidade, de
uma comunidade que se quer
educadora”, disse Leonel Rocha,
enfatizando a importância que
este colégio teve no concelho.
“Foi determinante para as gentes
daquela região, mas também para a população geral do concelho. Foi a primeira instituição a
receber o ensino secundário e
acolheu alunos de todo o concelho e até fora dele”, ressalva o
vereador da câmara de Vila Nova de Famalicão.

Autarquia participa esta sexta-feira no encontro anual

Famalicão adere à Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude
FAMALICÃO
| Redacção |

A Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão vai integrar
a Rede Nacional de Municípios
Amigos da Juventude, criada no
final do ano de 2020 pela Federação Nacional das Associações
Juvenis (FNAJ) com o objectivo
de consolidar a ligação e a cooperação entre o movimento associativo juvenil e as autarquias.
Actualmente a plataforma conta já com a adesão de mais de 70
municípios portugueses, traduzindo-se numa rede de contactos

e compromisso para a implementação de políticas de juventude, potenciadora de uma abordagem inovadora na forma de
encarar as questões da participação jovem.
A adesão a esta rede pioneira
eleva o actual compromisso da
autarquia famalicense com os
jovens do concelho, potenciando
a criação de mais e melhores políticas amigas da Juventude, por
meio da partilha de boas práticas, da criação de estratégias e
da promoção de sinergias.
Para a vereadora da Juventude
da autarquia, “os jovens são e

continuarão a ser uma prioridade
em Famalicão e a adesão a esta
rede nacional é mais um exemplo de que a câmara municipal
está empenhada em fazer mais e
melhor no que toca às políticas
destinadas à juventude”.
Sofia Fernandes salienta ainda
que a adesão à Rede Nacional de
Municípios Amigos da Juventude vem proporcionar a partilha
de boas práticas, factor que, refere, “nos permitirá responder e
estar ainda mais à altura dos desafios actuais que os nossos jovens enfrentam, ajudando-nos a
desenhar medidas e projectos

lll
A adesão a esta
rede pioneira eleva
o actual compromisso
da autarquia famalicense
com os jovens do concelho,
potenciando a criação de
mais e melhores políticas
amigas da Juventude, por
meio da partilha de boas
práticas, da criação de
estratégias e da promoção
de sinergias.

que se adequem às suas necessidades”.
É precisamente isso que se pretende que aconteça esta sextafeira, dia 5, no primeiro Encontro de Municípios Amigos da
Juventude, evento digital no
qual serão apresentadas as linhas
orientadoras desta plataforma e
os projectos FNAJ de impulso e
optimização da acção para a Juventude dos municípios e será
promovido um debate, entre as
mais de 70 autarquias que já
aderiram a esta plataforma, sobre os desafios futuros das políticas de juventude de base local.
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Fafe
lll
Autarca de Fafe diz que
implementação da medida
tem como finalidade atenuar os impactos económicos e sociais.

Mais de 1500 refeições servidas
durante a suspensão das aulas
REFEIÇÕES foram fornecidas aos alunos do pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico de escalões A e B.
As juntas de freguesia responsabilizam-se pela distribuição fora da freguesia de Fafe.
FAFE
| Redacção |

O Município de Fafe já garantiu,
até ao momento, mais de 1500
refeições a alunos do concelho,
durante a suspensão da actividade lectiva. Este apoio foi efectuado em estreita colaboração
com os Agrupamentos de Escolas, a Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares do Norte
e as Juntas de Freguesia.
Foram fornecidas refeições aos
alunos do pré-escolar e 1.º ciclo,
beneficiários dos escalões A e B
de todo o concelho, mediante as
solicitações efectuadas pela família.
As refeições são confeccionadas na cantina do Agrupamento
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Refeições são confeccionadas na cantina do Agrupamento Prof. Carlos Teixeira e distribuída directamente para as famílias

Prof. Carlos Teixeira e distribuídas directamente para as famílias que residem na freguesia de
Fafe. As refeições dos alunos
que residem noutras freguesias
são recolhidas e distribuídas pelas respectivas Juntas.
Raul Cunha, presidente da Câmara de Fafe, destaca que “a implementação desta medida tem
como finalidade atenuar os impactos económicos e sociais
causados pela pandemia. Este é
um apoio importante no quotidiano das famílias fafenses com
maiores dificuldades”.
No âmbito das suas competências, o Município refere que
continuará atento e a colaborar
com as escolas, respondendo positivamente a todas as necessidades identificadas, em particular
no fornecimento de refeições
aos alunos mais carenciados.
Publicidade

Zomeit, Lda. - Ami 17432

12
Minho
correiodominho.pt
4 de Dezembro 2020

4 de Março 2021 correiodominho.pt
Minho 13

Município de Ponte de Lima
continua a apoiar ensino à distância
EQUIPAMENTOS digitais são disponibilizados pela Câmara Municipal de Ponte de Lima. Confinamento
escolar é acompanhado também com prestação de apoio alimentar.
PONTE DE LIMA
| Redacção |

O Município de Ponte de Lima à
semelhança do que se registou
na primeira fase do confinamento, está a apoiar os agrupamentos de escolas do concelho nesta
fase de ensino à distância através do empréstimo de 180 computadores portáteis que se encontram nas escolas e 210
routers de acesso à internet, aos
alunos com escalão A e B da Acção Social Escolar.
Paralelamente, o Município de
também assegura o apoio alimentar (almoço e lanche) aos
alunos do ensino pré-escolar,
dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos e do Ensino Secundário, beneficiários
dos escalões A e B da Acção Social Escolar, referenciados pelos
Agrupamentos de Escolas, assim como a todas as crianças e

Arcos de Valdevez

DR

Câmara Municipal de Ponte de Lima reforça apoios escolares em tempo de confinamento

jovens assinalados pela Comissão de Protecção de Crianças e
Jovens (CPCJ).
Este apoio alimentar funciona
nas escolas sede de cada Agrupamento do concelho de Ponte
de Lima que integram a Rede de

escolas de acolhimento, que se
encontram abertas para receber e
acompanhar os educandos de
profissionais de saúde, trabalhadores de serviços essenciais, e
crianças e jovens em risco sinalizados pela CPCJ.

Paralelamente, aos alunos referenciados que se encontrem na
sua residência, o Município garante a prestação de apoios alimentares através da colaboração
com os centros paroquiais e sociais das áreas de residência.

Ambiente

‘Escola da Natureza’ no Fórum da Rede
Portuguesa de Municípios Saudáveis
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

O projecto ‘Escola da Natureza’
foi seleccionado para representar o Município de Viana do
Castelo no VIII Fórum da Rede
Portuguesa de Municípios Saudáveis. O projecto levado a cabo pelo Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental
(CMIA) será apresentado no webinar temático ‘Ecologia e Saúde’, no dia 19 de Março, como
exemplo de boas práticas dos
municípios saudáveis.
Este webinar pretende aprofundar os conceitos de ecologia e
saúde, identificar estratégias e
políticas públicas promotoras de
desenvolvimento sustentável e
promover acções municipais que
desenvolvam a saúde ambiental.
‘Escola da Natureza’, dirigido

DR

CMIA promove boas práticas ambientais

a alunos do 2º e 3º ciclos, tem
como objectivo aproximar as comunidades jovens escolares do
património natural do concelho
vianense e foi concebido com a
finalidade de desenvolver ferramentas de trabalho estruturadas

para valorizar a biodiversidade
associada aos valores naturais
das áreas classificadas.
Foram, assim, criadas ferramentas de trabalho relacionadas
com os três Sítios Rede Natura
2000 que integram o concelho

de Viana do Castelo e que se
adequam aos conteúdos programáticos escolares em diferentes
níveis etários
Em Maio de 2018, o projecto
do Centro de Monitorização e
Interpretação Ambiental de Viana do Castelo foi o vencedor dos
European Natura 2000 Awards,
obtendo o número mais elevado
de nomeações, por meio de votação pública através do site do
Natura 2000 Awards.
“Escola da Natureza’ financiada teve como parceiros os Município de Esposende e Vila Nova
de Cerveira, a Universidade de
Coimbra, através do Instituto do
Mar, e contou com o suporte
científico e técnico do Centro de
Biologia Molecular e Ambiental
da Universidade do Minho e do
Centro de Conservação de Borboletas de Portugal.

Município
já gastou
um milhão
com pandemia
covid-19
A Câmara Municipal de Arcos
de Valdevez gastou já cerca de
um milhão de euros com acções de prevenção, combate e
mitigação da Covid-19, revelou o presidente da autarquia,
João Esteves, na última reunião da vereação.
Aquele montante foi apurado
com o levantamento dos investimentos efectuados pelo
Município desde a 1.ª fase da
pandemia.
O executivo municipal aprovou, por outro lado, a celebração de novos protocolos para a
constituição de equipas de sapadores florestais para o corrente ano com a Associação
Florestal Atlântica, Associação Florestal do Lima, Baldios
de Cabreiro e Baldios da Gavieira para a limpeza de cerca
de 150 quilómetros. Cada uma
daquelas entidades receberá
do Município 30 mil euros.
A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez aprovou também um apoio financeiro de
30 mil euros ao Centro Recreativo e Cultural de Távora
como comparticipação de
obras de remodelação do sistema de iluminação e das cadeiras da bancada central do campo de jogos.
À Associação do Rancho
Folclórico de Paçô será atribuído um subsídio de 4 500
euros para fazer face aos custos com as obras de requalificação da sala do edifício onde
funciona a sua sede social.
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Futebol feminino
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GUERREIRAS FALHAM ASSALTO
À FINAL DA TAÇA DA LIGA
A equipa feminina do SC Braga
não conseguiu carimbar a sua
segunda presença consecutiva
na final da Taça da Liga. As
Guerreiras do Minho perderam
ontem, nas meias-finais, com o
Sporting por duas bolas a uma,
em encontro realizado na casa
das leoas.
Duelo na Academia de Alcochete foi resolvido na segunda
parte, com golo da leoa Ana Capeta, aos 71 minutos, depois de
empate (1-1) no final dos primeiros 45 minutos.
A formação bracarense entrou
com personalidade na partida e
podia ter inaugurado o marcador
logo no primeiro minuto, mas a
guarda-redes do Sporting fez
uma boa defesa após remate da
norte-americana Keane.
Num jogo bem disputado, as
leoas acabaram por ser mais felizes à meia hora, adiantando-se
no resultado num golo de belo
efeito da central Nevena Damjanovic, com um remate desferido

SC BRAGA

Depois desta duelo para
a Taça da Liga Feminina, as
equipas do Sporting e do
SC Braga vão voltar a
defrontar-se já no próximo
domingo, novamente em
Alcochete agora para o
campeonato, em partida
da 6.ª jornada da fase de
apuramento do Campeão.
Na luta pelo título, as
Guerreiras somam três
vitórias em três jogos,
quanto às leoas também
venceram três jogos mas
já cederam um empate.

tes do intervalo. Um golo apontado por Laura Luís, que saltou
do banco com a corda toda e fez
um golaço aos 41 minutos, na
sequência de uma jogada de
contra-ataque das bracarenses,
conduzida por Myra Delgadillo.

1
Intervalo
1-1

Hourihan
Nágela Oliveira
Diana Gomes
Rayane Machado
Ágata Filipa
Dolores Silva
Regina Pereira
Andreia Norton
Hannah Keane
Jermaine
Myra Delgadillo

Susana Cova

Miguel Santos

Substituições Hannah Keane por Laura Luís
(22m), Nágela Oliveira por Ana Teles (77 m), Andreia Norton por Sofia Silva (77 m), Ana Capeta
por Carolina (88 m), Fátima Pinto por Joana Martins (88 m), Regina por Barbosinha (90 m) e Dolores Silva por Érica Costa (90 m).
Disciplina cartão amarelo a Myra Delgadillo
(53m), Nágela Oliveira (53 m), Ana Capeta (67 m),
Golos Nevena (30 m), Laura Luís (41 m), e Ana Capeta (70 m).

Guerreiras do Minho não tiverama sorte do jogo na Academia de Alcochete

da pequena lua que entrou no
ângulo superior da baliza da
guardiã arsenalista Hourihan.
Já sem a avançada Keane, que
deixou o jogo lesionada, as
Guerreiras do Minho conseguiram restabelecer a igualdade an-

2
Patricia Morais
Mariana Rosa
Bruna Costa
Nevena Damjanovic
Joana Marchão
Andreia Jacinto
Tatiana Pinto
Fátima Pinto
Raquel Fernandes
Ana Borges
Ana Capeta

+ reencontro

| Miguel Machado |

SC BRAGA

Árbitro Ana Afonso (AF Porto)

DERROTA INGLÓRIA em Alcochete afastou o SC Braga de ir à final da Taça da Liga Feminina pela segunda época seguida. Golo de Laura Luís foi insuficiente... Sporting vai defrontar o Benfica na final.
MEIAS-FINAIS

SPORTING

Encontro intenso e equilibrado
em Alcochete deixou tudo em
aberto para a segunda parte, onde equipa de Miguel Santos voltou a entrar mais forte, e com
grande pendor ofensivo. Faltou
eficácia às Guerreiras do Minho,

e contra a corrente do jogo sofreram o segundo golo, aos 70
minutos, num cabeceamento de
Ana Capeta após cruzamento de
Raquel Fernandes.
Ainda com vinte minutos para
se jogar, o SC Braga foi em busca do empate, mas faltou melhor
descernimento no ataque, com
as leoas a aguentarem o ‘chuveirinho’ dos minutos finais.
Na final da segunda edição da
Taça da Liga, a 17 de Março, o
Sporting vai encontrar o Benfica, detentor do troféu e que tinha
afastado o FC Famalicão, por
3-0, em 27 de Janeiro.
Publicidade

§futebol nacional

§distritais

Selecção nacional
Portugal vai defrontar o
Azerbaijão em Turim no
arranque para o Mundial

I Liga
Santa Clara quer ser
o primeiro a quebrar
invencibilidade do líder

Devido às restrições
AF Viana do Castelo
mantém suspensão
dos campeonatos

Devido às restrições de viagens, face
à pandemia da covid-19, a selecção
nacional de futebol vai faezr o jogo
inaugural das eliminatórias de apuramento para o próximo Mundial’22
com o Azerbaijão no estádio da Juventus FC, em Turim, no dia 24 de
Março.
A selecção nacional joga depois com
a Sérvia, em Belgrado, a 27 de março, e no Luxemburgo no dia 30, completando assim o primeiro ciclo de
jogos a contar para a qualificação europeia do Mundial 2022.

O treinador Daniel Ramos espera
dificultar o “grande trajecto” do Sporting na I Liga e fazer “aquilo que ninguém conseguiu”, quebrando a invencibilidade do líder na 22.ª jornada. As equipas vão defrontar-se
amanhã (20.45 horas) em Alvalade,
no arranque da jornada.
Apesar da “exigência” da próxima
partida, Daniel Ramos realçou que a
equipa vai “tentar dividir o jogo” com
o Sporting, “que não perdeu, que é a
melhor defesa do campeonato e que
é o segundo melhor ataque”, elogiou.

Face à renovação do Estado de
Emergência a direcção da Associação de Futebol de Viana do
Castelo, “após nova reflexão sobre a matéria”, decidiu manter a
suspensão dos campeonatos distritais, de futebol e futsal, “até
que estejam reunidas as condições que permitam a retoma da
prática desportiva”.
A AF Viana diz ainda que vai reunir com a FPF para obter apoios
que ajudem a atenuar as dificuldades financeiras dos clubes.
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Gilistas avivam memórias no Lar Santo André
O AMOR AO CLUBE DA TERRA não se apaga nem com o tempo. O Gil Vicente associou-se uma iniciativa da Misericórdia de Barcelos e surpreendeu os utentes do Lar de Santo André. Jogadores gilistas ficaram encantados com histórias antigas do clube.
GIL VICENTE
| Miguel Machado |

“Há memórias, sentimentos e
emoções pelo clube da terra, o
Gil Vicente, que nem o tempo
nem a doença foram capazes de
apagar”, destacam os responsáveis da Santa Misericórdia de
Barcelos que surpreenderam os
utentes do Lar de Santo André
com uma visita de jogadores da
equipa principal gilista.
Cumprindo as regras de segurança, foi um momento de partilha de memórias, que deixaram
certamente os jogadores do Gil
Vicente encantados. Entre elas a
de Duarte Melo, de 85 anos, que
foi sócio do clube durante 43, e
que ainda guarda com carinho o
seu cartão n.º 1339. Adepto gilista ainda se lembra “com muita
alegria” da subida à 2.ª Divisão
em 1965, quando os barcelenses

GIL VICENTE

GIL VICENTE

Jogadores do Gil Vicente visitaram utentes do Lar de Santo André, em Barcelos

Duarte Melo tem 85 anos e foi sócio de cadeira do Gil Vicente durante 43

venceram o Vianense, por 3-0.
Também Emília Durães, de 85
anos, segundo relato da SCMB,
se lembra ainda da primeira vez
que foi ao estádio por insistência
do irmão e do pai. “Agora vibro
com as vitórias e rezo para que

emocionou com a visita.
Da equipa, o defesa Henrique
Gomes deixou palavras de esperança aos utentes, prometendo
“que a equipa vai fazer tudo para
honrar sempre o clube”.
O provedor Nuno Reis agrade-

ganhem” conta Emília, que deixou o testemunho registado num
caderno de Memórias Gilistas, e
que foi entregue aos jogadores.
Eugénia Leite, de 84 anos, que
teve um irmão que jogou no Gil
Vicente, foi uma das que mais se

ceu a disponibilidade do Gil e
referiu que são iniciativas bonitas como esta que “estimulam as
pessoas a recordar histórias antigas” que as fazem sentir, que
apesar da pandemia, “não estão
isoladas do mundo.”
Publicidade
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Taça de Portugal

Uma meia-hora de verdadeiro luxo
SC BRAGA venceu o FC Porto, por 2-3, no Dragão, na segunda mão da Taça de Portugal e está na final da prova rainha. Entrada
demolidora dos guerreiros com três golos aniquilou o detentor do troféu. Cinco anos depois, guerreiros voltam ao Jamor.
MEIA-FINAL (2.ª MÃO)

ESTÁDIO DO DRAGÃO

| Joana Russo Belo |

Cinco anos depois, o SC Braga é
de novo finalista da Taça de Portugal. É a sétima final da história
do clube bracarense - que conquistou o troféu em 1966 e 2016
- e a segunda final da temporada
sob o comando de Carlos Carvalhal, após a presença no duelo
decisivo da Taça da Liga. Depois do empate na primeira mão,
na pedreira, os guerreiros foram
demolidores no Estádio do Dragão, anularam a vantagem que o
FC Porto tinha e eliminaram o
detentor do troféu ao vencer por
2-3. É mesmo a melhor equipa a
jogar futebol em Portugal, não é
Sérgio Conceição?
O técnico dos azuis e brancos
tinha deixado o alerta na antevisão e a primeira meia-hora do
SC Braga foi, verdadeiramente,
avassaladora: um 3x4x3 com
uma linha de três defesas, uma
estratégia eficaz, entrada perfeita com uma eficácia tremenda e
uma pujança em termos ofensivos que banalizou, por completo, o campeão nacional. Quando
o FC Porto se apercebeu, já tinha
sofrido três golos em 28 minutos, com uma classe tamanha.
Aos nove minutos, Raúl Silva
lançou Esgaio em velocidade na
direita, que serviu Piazón, com o
brasileiro a cruzar atrasado para
Abel Ruiz finalizar. A bola ainda
desviou em Mbemba e traiu
Diogo Costa.
O golo fez saltar o SC Braga
para a frente da eliminatória e os
guerreiros seguiram embalados
por uma atitude de raça. Cinco
Publicidade

FC PORTO

SC BRAGA

2

3
Intervalo
1-3

Árbitro Artur Soares Dias

Diogo Costa
Manafá
Mbemba
Pepe
Sarr
Grujic
Uribe
Otávio
Díaz
Marega
Corona
Sérgio Conceição

Matheus
Tormena
Raúl Silva
Borja
Esgaio
Al Musrati
Fransérgio
Piazon
Galeno
Ricardo Horta
Abel Ruiz
Carlos Carvalhal

Substituições Grujic por Zaidu (23m), Mbemba
por Taremi (23m), Galeno por Bruno Rodrigues
(38m), Manafá por Sérgio Oliveira (57m), Uribe
por Francisco Conceição (57m), Sarr por Evanilson
(67m), Abel Ruiz por Sporar (76m) e Ricardo Horta
por Zé Carlos (90+2m).
Disciplina cartão amarelo para Esgaio (43m), Piazón (77m) e Otávio (84m); cartão vermelho directo para Borja (34m).
Golos Abel Ruiz (9 e 14m), Piazon (28m), Otávio
(30m) e Marega (75m).
SC BRAGA

Lucas Piazon fez um golaço, aquele que foi o terceiro tento dos arsenalistas numa noite de luxo no Dragão

minutos depois, mais uma excelente jogada de ataque dos arsenalistas: Sarr perdeu a bola para
Piazón perto da linha lateral, Al
Musrati lançou Ricardo Horta,
que com um toque de calcanhar
ofereceu a Abel Ruiz, que picou
a bola por cima de Diogo Costa.
É o segundo bis da carreira do
espanhol, que se isola no comando dos melhores marcadores da
Taça, com sete golos.
Obrigado a marcar três golos, o
FC Porto viu a trave negar o hattrick a Ruiz e Sérgio Conceição
respondeu com dupla substitui-

ção aos vinte minutos, lançando
Zaidu e Taremi.
Apesar das alterações, os dragões demoraram a entrar no jogo
e nem respiraram com um golaço de Piazon, a ampliar o marcador aos 28 minutos, num soberbo livre directo, com a bola
colocada ao canto superior esquerdo.
A reacção surgiu por Otávio, a
reduzir em mais um bonito golo,
após passe longo de Corona.
Pouco depois, Borja travou Marega, Artur Soares Dias mostrou
cartão amarelo, mas reverteu a

decisão por indicação do VAR e
expulsou o colombiano. E o jogo
mudou de figura.
Na segunda parte, o FC Porto
dominou totalmente, perante um
SC Braga reduzido a dez e remetido aos processos defensivos,
numa muralha que não dava
qualquer espaço aos dragões,
que tentaram a todo o custo sufocar os guerreiros. Conceição
arriscou tudo - Marega ainda fez
o segundo - Carvalhal cerrou linhas, lançou o fato de macaco
para dentro de campo e Matheus
voltou a segurar o resultado.

+ onzes
Carlos Carvalhal mudou
apenas um jogador em
relação ao último jogo
frente ao Nacional: Bruno
Rodrigues deu lugar no
onze a Raúl Silva.
Já Sérgio Conceição, fez
quatro alterações face ao
clássico com o Sporting:
entrada de Diogo Costa,
Sarr, Grujic e Díaz.
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Taça de Portugal

“Fizemos um jogo
absolutamente fantástico”
CARLOS CARVALHAL não poupa nos elogios aos jogadores, que diz terem sido estóicos. Técnico analisa o jogo em dois momentos: uma meia-hora de classe e um jogo diferente após a expulsão.
lll
Carlos Carvalhal volta à final
da Taça de Portugal, 19 anos
depois de ter estado no
Jamor, em 2002, na altura
no comando do Leixões,
numa final disputada
frente ao Sporting.

MEIA-FINAL (2.ª MÃO)
| Joana Russo Belo |

As palavras, diz Carvalhal, começam a faltar para definir e
qualificar os jogadores do SC
Braga. Visivelmente feliz pelo
triunfo no Estádio do Dragão que ditou a presença na final da
Taça de Portugal - o técnico voltou a centrar o discurso nos
guerreiros.
“Já não tenho palavras para os
meus jogadores, por tudo, pela
atitude, pela sequência de jogos,
pela forma como se têm batido
estoicamente, como hoje [ontem], sem defesa esquerdo, com
o Bruno, um miúdo da equipa B
a ter de entrar, com algumas limitações. Fizemos um jogo absolutamente fantástico em dois
primas que são claros: nos primeiros 30 minutos, fizemos três
golos, mandámos uma bola à
barra, fizemos um jogo muito
bom, de grande qualidade; e depois, um jogo diferente a partir
do momento em que ficámos reduzidos a dez, uma equipa poderosíssima como o FC Porto, com
corredores abertos, com muitos
jogadores na frente obrigou-nos
a vestir o fato de macaco, a ser
estóicos, a cerrar as linhas, a defender com qualidade, mas nunca nos desmembrámos, mesmo a
jogar com o Lucas numa linha
mais recuada”, explicou o técnico, considerando que “foram to-

JOSÉ COELHO/LUSA

Carlos Carvalhal elogiou o grande carácter e espírito da equipa

dos estóicos”.
“Fizemos o que nos competia
nos dois momentos, atirámo-nos
ao jogo, com qualidade, fomos
bravos e conseguimos chegar ao
3-0. Depois da expulsão, soubemos fechar a baliza, porque não
é só dizer que a nossa equipa joga bem, ela tem outros argumentos e a equipa vai melhorar. Há

coisas que tínhamos muito boas
e que fomos perdendo, porque
durante este processo de sequência de jogos, a equipa perdeu um
pouco na sua transição defensiva. Agora com mais tempo vai
melhorar. Na organização defensiva a equipa esteve muito bem e
na organização ofensiva também, acho que o fizemos muito

bem”, sublinhou o treinador.
Questionado sobre a possibilidade de uma época histórica em
termos de aproximação aos denominados grandes Carvalhal
foi peremptório: “é irrelevante,
preparei um jogo da Taça como
preparamos todos os jogos para
vencer. Estamos agora focados
no próximo jogo. É nisso que estamos focados, menos no destino, mais no caminho, é o caminho que nos vai fazer chegar até
onde for possível. Há assimetrias evidentes, não nos podemos por em pé de igualdade com
equipas que têm argumentos diferentes dos nossos. Fomos obrigados a ser socorridos de cinco
jovens nos últimos jogos. Vamos
com calma, com os pés bem assentes no chão. O que eu tenho é
uma equipa de grande carácter,
um espírito muito forte e uma
ideia de jogo que os jogadores
entendem perfeitamente e desfrutam dela. Vamos agora concentrar-nos no dérbi com o Vitória SC”, rematou.

§FC Porto
Sérgio Conceição
(treinador)
“Agora é baixar a
cabeça, não é levantar”
“Estar a sofrer três golos em meia-hora ficava muito difícil, apesar de
nunca baixarmos os braços, isso
não faz parte do ADN da equipa,
mas o jogo começa quando o árbitro apita. Não podíamos entrar da
forma que entrámos com erros primários, o SC Braga entrou bem, em
duas situações de erros individuais
surgem os dois primeiros golos, depois numa falta, que me parece
inexistente, o terceiro, e ainda uma
bola na trave. Foi um início de jogo
que nada teve a ver com a nossa
equipa, com a história deste clube.
Foi mau. Depois fizemos o golo,
houve a expulsão do jogador do
SC Braga e, a partir daí, praticamente não houve mais jogo. Tentámos ter o controlo do jogo, mas não
houve tanto discernimento. Houve
uma outra situação, mas o SC Braga
defendeu sempre com um bloco
baixo. Sinceramente, pelos dois jogos, não estou totalmente convencido, mas pela nossa entrada falando por este jogo, o SC Braga
mereceu”.
“O onze assumo a responsabilidade,
temos de olhar para várias vertentes, para a estratégia do jogo é preciso jogadores que estejam a cem
por cento fisicamente e o Zaidu e
Sérgio Oliveira estavam mais limitados. Por vezes culpam-me de fazer as substituições tardias. Vou fazendo as substituições consoante a
estratégia. Não vale a pena se temos mais ou menos situações. Temos de baixar a cabeça, não é levantar, é mesmo baixar a cabeça,
este jogo não é para esquecer, é para lembrar. Este jogo pesa, temos
de preparar a equipa para o Gil Vicente, ainda há objectivos para este
ano”.
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Taça de Portugal
§FC Porto

Abel Ruiz: “consegui fazer
golos e ajudar a equipa”

Pepe

“Não foi isto que
o mister nos pediu”

AUTOR DE DOIS GOLOS E UM REMATE À TRAVE garante que os jogadores estão com a cabeça em um
jogo de cada vez. “A seguir vai ser o Vitória”, lembrou o avançado espanhol.
MEIA-FINAL (2.ª MÃO)
| Rui Serapicos |

“Fizemos um grande jogo. Começámos muito bem com três
golos. Mas com a expulsão do
Borja ficou mais complicado”,
frisou ontem, ao prestar declarações após a vitória, por 2-3 no
Estádio do Dragão sobre o FC
Porto, Abel Ruiz.
O autor dos dois primeiros golos do Sporting Clube de Braga,
e que ainda enviou uma bola à
trave, logo adiante realçou que
“estarmos a jogar com um a menos é complicado”.

DR

Pepe, capitão do FC Porto

lll
“O nosso objectivo é
sempre jogo a jogo.
É isso que estamos a fazer.
Hoje [ontem] foi o
FC Porto e a seguir vai ser o
Vitória”, referiu Abel Ruiz
após a vitória no Estádio do
Dragão.

SC BRAGA

Abel Ruiz marcou ontem dois golos ao FC Porto e teve à vista o terceiro, quando se isolou e atirou à trave

“Na segunda parte nós fizemos
um grande jogo e conseguimos a
vitória que era o nosso objectivo”, prosseguiu o atacante espanhol, de 21 anos, formado no
Barcelona, e que chegou a Braga
por 8 milhões, com contrato até
2025, num negócio que levou
em contrapartida o minhoto
Francisco Trincão para a capital
da Catalunha.

Questionado sobre o seu papel
concretizador, com dois golos
nesta meia-final que colocou os
arsenalistas mais uma vez na final, o ponta-de-lança, que também pode jogar nas alas, respondeu que “é o meu trabalho, o
meu trabalho é marcar golos”.
“Eu hoje [ontem] consegui fazer golos e ajudar a equipa, que

é o mais importante”, acrescentou ainda.
Sobre o prognóstico para a
equipa nesta temporada, após ter
agora atingido o objectivo de ir à
final da Taça de Portugal e continuar no segundo lugar do campeonato, respondeu que “nós trabalhamos no dia-a-dia”.
“O nosso objectivo é sempre

jogo a jogo. É isso que estamos a
fazer. Hoje [ontem] foi o FC
Porto e a seguir vai ser o Vitória”, lembrou o atacante dos arsenalistas.
Questionado ainda se pensa
que esta vai ser para o Sporting
de Braga uma época histórica, o
jovem avançado manteve que
“jogo a jogo é o caminho”.

“Não foi isso que o nosso mister nos
pediu. O nosso ADN não é aqueles
25 minutos”, desabafou ontem Pepe, o capitão do FC Porto, após sofrer no Estádio do Dragão, diante do
SC Braga, a derrota por 2-3 que
afasta a equipa portista da final da
Taça de Portugal.
Ainda segundo o central dos azuis
e brancos e da selecção nacional,
ontem a equipa do FC Porto entrou
com “25 minutos, 30 minutos que
foram horríveis da nossa parte”.
“Não é isso que o nosso mister nos
pede”, salientou, lembrando que
“já foi assim com o Boavista, demos
um avanço de 45 minutos”.
“Como grupo estamos a facilitar
muito em casa. Quando é assim, e o
Braga tem boa equipa, tivemos que
tentar dar a volta a correr atrás do
resultado, o que é muito difícil .
Eu, como capitão [tenho a dizer
que] não foi isto que o nosso mister
pediu”, insistiu.
“Foi horrível o que fizemos nos primeiros 25 minutos. Era um dos objectivos que queríamos, tivemos
três anos consecutivos a ir à final,
mas não conseguimos”, disse ainda.
Publicidade
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Taça de Portugal
É o rei da Taça

Este arsenal já domina o dragão
e continua a aumentar estatuto

Abel Ruiz entra num
lote restrito com
o bis ao FC Porto

TENDÊNCIA crescente para ser feliz contra o FC Porto. Apenas uma derrota nos últimos oito jogos.
Pela primeira vez na história do clube, SC Braga marca presença em duas finais na mesma temporada.
MEIA-FINAL (2.ª MÃO)
| Ricardo Anselmo |

É uma evidência incontornável.
Este SC Braga justifica, todos os
dias, dispôr de todas as condições para ser considerado um
dos grandes do nosso futebol.
O triunfo de ontem sobre o FC
Porto representou o quarto festejo diante dos dragões nos últimos oito jogos (4 vitórias, três
empates e apenas uma derrota,
logo na 1.ª jornada do campeonato).
De resto, o jogo de ontem foi
também especial para o técnico
do SC Braga, Carlos Carvalhal,
que pôde festejar, pela primeira
vez na sua carreira de treinador,
uma vitória na casa dos azuis-ebrancos, ao fim de oito jogos.
De um modo global, tratou-se da
terceira vitória de Carvalhal ao
longo dos 17 jogos que leva contra os dragões em todas as competições.
Outro dado que testemunha o
crescimento desportivo do SC
Braga até alcançar um estatuto
que lhe confere uma maior visibilidade nos panoramas nacional
e internacional é o facto de esta
ser a oitava final em que o SC
Braga vai participar nos últimos
dez anos (uma na Liga Europa,
três na Taça de Portugal e quatro
na Taça da Liga), sem contar
com a disputa da Supertaça em
2016. Aliás, descontando essa
mesma competição, a época
2020/21 fica já na história do

É o melhor marcador do SC Braga nesta edição da Taça de Portugal, com sete golos marcados
e, com os dois que marcou ontem no Estádio do Dragão, o espanhol Abel Ruiz entrou num lote restrito de arsenalistas que
lograram bisar no recinto dos
azuis e brancos, de onde constam os nomes de Barroso, João
Tomás e Lima. Se a bola que
Ruiz enviou à trave tivesse entrado, o registo de avançado de
21 anos poderia mesmo ter sido
único.
Outra das curiosidade históricas do duelo incrível de ontem é
o facto de o FC Porto não ver, há
mais de 46 anos, um adversário
a marcar dois golos no seu Estádio na Taça de Portugal. Antes
de Ruiz, o último a fazê-lo hávia
sido Nené, pelo Benfica, em
1974. Esta foi apenas a sexta vitória da história do SC na casa
do FC Porto, a segunda a contar
para a Taça de Portugal.

Hoje, às 20.15 horas

SCB

Festa no balneário do Estádio do Dragão foi enorme, tal como a atitude da equipa ao longo dos mais de cem minutos de jogo

lll
SC Braga já marcou 79 golos
em 39 jogos na presente
temporada: trata-se do
melhor registo da história
do clube até ao momento.
Nesta edição da Taça de Portugal são já 20 golos em seis
jogos realizados.

clube porque é a primeira vez ao
longo de 100 anos que o SC Braga marca presença em duas finais de competições nacionais
na mesma temporada - guerreiros já estiveram na final da Taça
da Liga, perdida em Janeiro para
o Sporting.
A prova-raínha do futebol português é uma competição especial a todos os níveis e os arsena-

listas têm aqui uma oportunidade de ouro de a conquistar pela
terceira vez na história, naquela
que será a sétima presença no
Estádio do Jamor, depois de
1966 (vencedor), 1977, 1982,
1998, 2015 e 2016 (vencedor).
Números que engrandecem um
clube cada vez maior e que quer,
naturalmente, continuar a fazer
história.

Benfica e Estoril
decidem o segundo
finalista; Águias
em vantagem (3-1)
A outra meia-final da Taça de
Portugal põe frente a frente Benfica e Estoril, que jogam esta
noite no Estádio da Luz (20.15
horas), a segunda mão da eliminatória. Os encarnados, recordese, estão já com um pé e meio no
Jamor, depois de terem vencido
na primeira mão por 3-1, na casa
do Estoril, com golos de Darwin
Núñez (2) e Seferovic. Para os
canarinhos marcou André Vidigal.
Publicidade
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TERTÚLIA

BRACARENSE
Artur Correia António Duarte José Machado

Segundo lugar e noite mágica na Taça
TERTULIANOS viram uma equipa competente a dignificar a imagem do SC Braga no Olímpico de Roma. De regresso à I Liga, bela
resposta na chegada ao 2.º lugar, que é para manter. E na Taça de Portugal...havia crença e foi concretizada. Magia e emoção!

“Equipa prendou da melhor
forma todos os braguistas”

“Onze contra onze,
levavam cinco ou seis...”

“Estou muito emocionado
com o meu SC Braga ”

“Um Braga fantástico, excelente. Estivemos determinados e corajosos. Fizemos três golos, dois de antologia, que mereciam um estádio cheio. Trinta minutos de
luxo. Apesar da expulsão, sempre senti que iríamos
vencer. Na deslocação ao Olímpico de Roma, era expectável que as dificuldades fossem imensas. Pela coragem que demonstrámos na primeira mão, diria que perdemos a eliminatória no jogo em Braga. Assumimos um
estilo mais ofensivo perante a Roma, que tem maior
qualidade individual e colectiva. O futebol italiano serve-se muito do cinismo das suas equipas. Oferecem a
bola aos adversários para depois ferirem com contraataques venenosos. Saímos de Roma com a imagem
completamente limpa. Na Madeira, entrámos em campo
já conhecedores do resultado do FC Porto, o que motivou ainda mais. Fizemos uma excelente primeira parte,
aproveitando muito bem os erros do guarda-redes. Abel
Ruiz esteve muito bem e foi sempre um quebra-cabeças. Foi um resultado justo, uma boa vitória, que nos
transporta para o 2.º lugar. Estamos contentes, não satisfeitos, porque até poderia ter sido melhor. Frente ao Vitória, espero que seja um grande jogo e que possamos
estar num nível altíssimo, com coragem e determinação. Estamos melhores, mas um dérbi é um dérbi...”

“Festival no Dragão, da melhor equipa a jogar futebol
em portugal. Jogadas de beleza rara e de elevado recorte técnico. Um SC Braga de classe. “Onze contra onze,
levavam cinco ou seis...” Sempre acreditei que poderíamos passar a eliminatória contra a Roma, mesmo depois
do resultado negativo do primeiro jogo. Penso que não
fomos fortes nos pontos fracos da Roma. O agregado de
5-1 é uma diferença muito grande para o valor destas
equipas. No jogo com o Nacional, entrámos bem, com
personalidade, a jogar a toda a largura do terreno, com
passes de ruptura a provocar desequilíbrios na defesa do
Nacional. Conseguimos 0-2 e até poderíamos ter construído outro resultado. Na segunda parte, com o golo do
Nacional, o jogo mudou emocionalmente, mas agarrámos bem a vitória. Em relação ao Bruno Rodrigues e ao
Vítor Oliveira, é sempre de enaltecer o facto de serem
atletas da nossa formação, mas há que analisar isto com
outra profundidade. Estamos a falar de atletas profissionais, com competência e que estão habilitados a fazer
parte do plantel principal. Não são meninos que apanhámos em Maximinos ou na Cividade e os pusemos a jogar no SC Braga. São profissionais, com trajecto e percurso, bem trabalhados numa Academia de excelência.
Falta entrosamento, mas isso trabalha-se.”

“Vitória brilhante sobre o Porto, merecida, num grande jogo. Foram 30 minutos do futebol mais bonito que
se pratica no nosso país. Tivemos atrevimento, malícia
e matreirice. Desbaratamos o FC Porto. É a prova de
que o SC Braga tem uma identidade e capacidade de resiliência que me emocionam profundamente. Destaco
também os quatro títulos individuais conquistados pelo
SCB nos Nacionais de Esperanças de Atletismo em Pista Coberta. Entre a Roma e o Nacional, Carlos Carvalhal optou por poupar jogadores, buscando a eliminatória, um bom resultado e uma boa imagem. Ficámos pela
última, num jogo em que o cinismo italiano voltou a
brilhar. Procurámos o golo, num tu cá, tu lá, com vitória
exagerada do pragmatismo romano. Voltámos ao Campeonato, mudámos de equipa, e caímos em cima do Nacional numa primeira parte de sentido único. Montámos
a teia, pacientemente, para servir os nossos predadores.
Segundo tempo mais vivo e sofremos o 2-1 numa desconcentração defensiva. O jogo partiu-se, mas reencontrámo-nos e gerimos bem a parte final, com coração e
sabedoria. Que venha o “dérbi dos dérbis” entre o SCB
e o VSC. Será muito intenso e dividido. Só penso em
vencer. O campeonato “escalda” e nós estamos lá. No
pódio, para ficar.”
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Opinião
Voz às Escolas

JONES MACIEL Diretor do Agrupamento de Escolas de Gondifelos

Gerir trabalho docente presencial / ensino à distância simultâneo

A

ssegurar a gestão dos recursos humanos, nomeadamente de docentes, numa situação que implica simultaneamente o trabalho docente
presencial e a implementação do regime de
ensino à distância, torna-se complicado e
pode colocar em causa a qualidade dos serviços prestados a uns e/ou a outros destes
alunos.
O trabalho de ensino-aprendizagem presencial nas escolas tem sido reduzido, mas
é uma realidade que tem envolvido a generalidade das escolas de acolhimento, uma
rede de apoio definida pelo Ministério da
Educação, em articulação com as Direções
dos Agrupamentos de Escolas / Escolas
Não Agrupadas.
Trata-se de um serviço importante e que
dá resposta às necessidades antecipadas pela Resolução do Conselho de Ministros 53D/2020, de 20 de julho, e às definidas pelo
Decreto 3-C/2021, de 22 de janeiro, isto é
aos alunos cujo perfil torna ineficaz a implementação de um regime não presencial
ou cujos encarregados de educação não
possuem condições para promover o devido e necessário acompanhamento do ensino
à distância, por manifestas dificuldades so-

cioeconómicas e/ou culturais ou por serem
profissionais pertencentes aos serviços considerados essenciais, no contexto de pandemia que vivemos.
Este serviço implica que as escolas mobilizem equipas de profissionais dos diferentes setores da escola para assegurarem os
serviços necessários ao acompanhamento e
apoio destes alunos ao longo do dia e, em
muitos casos, mesmo num horário que vai
para além do que a turma do próprio aluno
tem definido semanalmente, em função das
condicionantes do contexto de vida que o
leva a necessitar desse mesmo serviço.
Se o escalonamento de pessoal não docente não levanta dificuldades, o mesmo
não acontece com o pessoal docente. Na
verdade, os professores encontram-se ocupados com a generalidade dos outros alunos, pensando, estudando, preparando,
acompanhando, apoiando e implementando
estratégias e materiais, que se adequem ao
respetivo processo de ensino-aprendizagem
à distância. Recordo que este regime, apesar da experiência desenvolvida no ano letivo transato, de forma particular no seu 3º
período, continua a constituir um grande
desafio para os docentes, implicando mui-

tas horas de investigação, trabalho colaborativo e trabalho pessoal, para além das horas necessárias para a lide direta com os
alunos, seja ela síncrona ou assíncrona.
Assim sendo, os docentes acabam por já
estarem a desenvolver trabalho que vai para
além do que seria expetável numa situação
comum e que ultrapassa o respetivo horário
semanal, não sendo legítimo que, apesar de
não estarem constantemente em trabalho
síncrono, lhes seja pedido que venham ainda à escola para realizarem o trabalho presencial com os alunos que ali se encontram.
Fazê-lo implica colocar em causa a qualidade dos serviços prestados a uns e/ou a
outros alunos, os que estão em casa e/ou os
que estão na escola.
Já não era fácil para os professores desenvolverem o processo inverso, isto é, aquando do ensino-aprendizagem presencial generalizado, dar resposta a casos especiais
de alunos que não podiam frequentar a escola, por razões de saúde, e com os quais
era necessário desenvolver um trabalho à
distância. Mas tratava-se de encaixar no
trabalho corrente e para o qual os professores estão preparados, uma ou outra exceção.

Este problema pode ainda agudizar-se,
dependendo da forma como se realizar o regresso ao ensino à distância, pois, se os alunos não vierem todos para a escola, como é
expetável e desejável, de modo a promover
um desconfinamento faseado e seguro, pode acontecer que um docente tenha anos de
escolaridade / grupos em aulas presenciais
e outros em regime de trabalho à distância.
E pode agudizar-se não só pela sobre carga
de trabalho que esta situação implicará,
mas também porque constrange os professores a estarem na escola, onde as condições tecnológicas não são as adequadas para que eles possam promover esse trabalho,
pois os equipamentos são antigos e lentos e
a própria rede de internet não tem a qualidade adequada para o efeito.
Assim sendo, neste momento, as escolas
de acolhimento deveriam poder requerer
reforço de pessoal docente, em função do
número e variedade de alunos que estão a
acompanhar e, aquando do desconfinamento, sendo este faseado, seria preciso assegurar também esse reforço, para além de se
garantir o rápido apetrechamento das escolas com equipamentos informáticos e rede
de internet adequados.

As Bibliotecas e o Plano Nacional de Leitura (II)

N

a última crónica aqui
publicada, referimonos à criação do Plano
Nacional de Leitura através da
Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2006 (publicada
no Diário da República nº
133/2006, Série I, de 12 de Julho) numa iniciativa do XVII
Governo Constitucional, assumindo-se como uma resposta
aos baixos níveis de literacia da
população, em particular dos
jovens, preconizando diversas
estratégias conducentes ao aumento das competências nos
domínios da leitura e da escrita,
e do aprofundamento dos hábitos de leitura, aspectos indispensáveis ao desenvolvimento
de uma cidadania activa. Durante uma década (2006-2016),
o PNL desenvolveu «um programa nuclear de continuidade
– a promoção da leitura em ambiente escolar, nomeadamente
através da leitura orientada em

sala de aula – e uma multiplicidade de projetos dirigidos aos
contextos da escola e da família, às comunidades e à população em geral».
Entretanto, pela evolução sustentada que revelam os indicadores relativos à literacia e às
práticas de leitura, reconhecese a necessidade de um maior
investimento no desenvolvimento de uma política de leitura pública. Nesta perspectiva, o
Plano Nacional de Leitura vai
ser ampliado e reforçado em
2017 por iniciativa do XXI Governo Constitucional, surgindo,
assim, através da Resolução do
Conselho de Ministros n.º 48D/2017 (publicada no Diário da
República n.º 65/ 2017, Série I,
de 31 de Março) uma nova fase
para uma nova década, 2017 –
2027 (PNL2027) «estabelecendo uma aposta na consolidação
das ações concretizadas nos primeiros 10 anos do plano e em

RUI A. FARIA VIANA
Director da Biblioteca Municipal
de Viana do Castelo

Voz às Bibliotecas
novas vertentes a desenvolver
até 2027, através de um reforço
da articulação entre as áreas das
autarquias locais, da cultura, da
ciência, tecnologia e ensino superior e da educação».
Consciente de que a qualificação da população é propícia à
valorização do saber e que os
níveis de qualificação dos adultos potenciam o sucesso escolar
dos mais jovens, sendo os hábitos continuados de leitura uma
vantagem no desenvolvimento
da literacia, o governo decidiu
reinvestir no PNL de modo que
pudesse abranger também diferentes destinatários «de vários

sectores da sociedade e de todas
as faixas etárias, bem como
contemple as diversas áreas do
conhecimento». Neste sentido,
considerou importante facilitar
os hábitos de leitura, «reforçando-os no contexto educativo e
formativo, com vista à aprendizagem ao longo da vida». Para
tal, defende o fortalecimento de
uma política do livro, da leitura
e das bibliotecas através do
apoio e promoção de programas
facilitadores da integração social baseados na leitura em diversos suportes; a formação de
diferentes níveis etários da população (crianças, jovens e
adultos); a inclusão social de
pessoas com necessidades específicas; a promoção de uma cultura de âmbito científico, literário e artístico; e, o acesso ao
conhecimento através da utilização de tecnologias de informação e comunicação.
Com vista a um maior envol-

vimento da sociedade, o PNL
2017 apela à participação de diferentes parceiros como as escolas, as bibliotecas, as instituições do ensino superior, os
centros de formação, as unidades de investigação, as instituições de cultura, ciência e tecnologia, as autarquias locais.
Neste âmbito, refere também a
importância da colaboração de
um número alargado de outros
participantes, nomeadamente,
associações, mediadores de leitura, voluntários, escritores,
ilustradores, criadores, investigadores, editores, livreiros, e
outros cuja contribuição seja
aconselhável.
A estratégia, no essencial, está
voltada para a criação de um
ambiente favorável à promoção
da leitura, tendo como objectivo fundamental o desenvolvimento da literacia e a consolidação dos hábitos de leitura da
população.
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Europa

MARIYA GABRIEL Comissária europeia da Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude

Investir na inovação para a recuperação pós COVID-19

A

resposta mundial à COVID 19
foi impelida pela investigação
científica e a inovação. Após um
trabalho inicial dedicado à compreensão
do vírus, ao seguimento da pandemia e
aos novos tratamentos e métodos de diagnóstico, é mais do que justa a aclamação
em todo o mundo da descoberta de vacinas eficazes num tempo recorde. E não
foi só a ciência médica — a inteligência
artificial ajudou a recriar a sequência do
genoma do vírus e a impressão 3D proporcionou soluções rápidas para a disponibilização de equipamentos de proteção
individual e de mais ventiladores aos nossos hospitais. Nunca antes tivemos mais
consciência do contributo vital da ciência,
da investigação e da inovação para preservar e promover a existência humana.
Que lições devemos retirar e aplicar na
recuperação ecológica e digital pós COVID-19? Como tirar partido do poder
transformador da investigação e da inovação para acelerar as transições desesperadamente necessárias para o nosso planeta
e as nossas sociedades? Estamos a aproveitar esta oportunidade única de planear
grandes despesas públicas para reconstruir melhor e reforçar a resiliência económica através do investimento na investigação e na inovação?
A Europa está unida no apoio a uma ambiciosa agenda de crescimento ecológico
para alcançar a descarbonização total até
2050 e a uma estratégia industrial em que
as oportunidades digitais ocupam uma
posição central. Dispomos dos meios financeiros para ter êxito, com 1,8 biliões
de euros no acordo financeiro da UE para
os próximos sete anos, incluindo 95,5 mil
milhões de euros para o Horizonte Europa, o maior programa quadro de investigação e inovação de sempre. No entanto,
a pandemia conduziu a reduções alarmantes dos investimentos privados em investigação e inovação («I&I»), correndo se o
risco de cortes semelhantes nas despesas
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europe direct
Europa

ALZIRA COSTA Coordenadora do Centro de Informação Europe Direct do Minho

JOÃO GONÇALVES
Advogado

A União Europeia precisa da implementação
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais

S

e queremos uma União
Europeia (UE) assente na
dignidade humana, na liberdade, na democracia, na
igualdade, no Estado de Direito
e no respeito pelos Direitos do
Homem, incluindo os direitos
das pessoas pertencentes a minorias, tal como indica o artigo
1º do Tratado da UE, não podemos descurar a importância da
implementação do Pilar Europeu
dos Direitos Sociais (Pilar).
Desde o início do projeto europeu, a UE tem evoluído a um ritmo considerável para o aprofundamento de políticas comunitárias e elevado a sua importância pela sociedade europeia. De
uma integração comercial, rapidamente o projeto evoluiu para
uma integração económica a vários níveis que promoveu a possibilidade de realizar algumas
das políticas europeias mais conhecidas, como é o exemplo do
Acordo de Schengen ou a criação da moeda única EURO. Não
obstante todas as concretizações
europeias, é importante aliar a
dimensão social ao projeto europeu para que possamos concretizar uma verdadeira “União” entre todos os europeus.
Apesar deste avanço notável,
verifica-se que as injustiças sociais imperam na zona económica europeia. A título de exemplo,
nem todos os europeus têm acesso a um sistema universal de
saúde que os permita aceder aos
mais elementares serviços básicos; nem todos os europeus têm
a possibilidade de ter um salário
mínimo na profissão que exercem, possibilitando assim abusos por parte das entidades empregadoras; e, nem todos os
europeus têm as mesmas condições no momento de se candida-

tarem a um determinado emprego. Estas injustiças sociais distorcem por completo os princípios mais elementares dos
tratados europeus e dos princípios dos Direitos Humanos, pelo
que devem ser eliminados e promovidas alternativas justas.
O Pilar é a resposta ideal para
fazer avançar esta ideia de uma
“Europa mais justa, equitativa e
inclusiva”. É o primeiro conjunto de direitos sociais proclamado
pelas instituições da UE desde a
Carta dos Direitos Fundamentais
em 2000. O objetivo do Pilar é
conferir aos cidadãos, novos direitos sociais e que sejam mais
eficazes no quotidiano dos mesmos. Isto porque nem todos os
Estados-Membros (EM) da UE
possuem uma legislação social e
laboral idêntica. Esta ausência
de uma harmonização social europeia leva a várias assimetrias
económicas (como é o exemplo
do dumping social) e sociais que
devem ser corrigidas.
O Pilar tem, assim, a possibili-

Centro de Informação Europe Direct Minho
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Campus do IPCA - Lugar do Aldão
4750-810 Vila Frescaínha S. Martinho - Barcelos
Contactos Gerais Telefone: 253 802 201
Web: www.ciedbarcelos.ipca.pt
Facebook: https://www.facebook.com/cied.minho/
Twitter: https://twitter.com/CIEDMinho

dade de introduzir maior justiça
em termos sociais à sociedade
europeia, empenhando-se sobretudo na defesa e promoção da
igualdade; no assegurar de condições de trabalho justas; e por
fim, na proteção e inclusão social. Entre os 20 objetivos expressos no Pilar, estão incluídos,
nomeadamente, a igualdade de
oportunidades, assegurar um salário mínimo justo aos trabalhadores, proteção social, ou o
acesso a serviços essenciais.
Os direitos e princípios descritos pretendem ter um impacto
positivo na vida das pessoas e
definem a visão da UE sobre o
que deve ser a sociedade, e que
exemplo queremos transmitir ao
mundo. Importa referir que a
maior parte das competências
sociais estão adstritas aos EM,
pelo que à UE apenas compete a
orientação e incentivo para que
assuntos importantes como este
continuem no plano de trabalho
dos líderes máximos europeus.
Portugal tem sido um impor-

tante dinamizador para a prossecução deste objetivo, enfatizando a importância da implementação do Pilar a nível europeu, e
durante a atual presidência rotativa do Conselho da União Europeia, Portugal comprometeu-se
realizar uma Cimeira Social, no
Porto, para permitir que Chefes
de Estado e diversos parceiros
sociais europeus possam abordar
e falar abertamente sobre esta temática.
Tal como refere Usrula von der
Leyen, Presidente da Comissão
Europeia, “A Europa são as pessoas. São os trabalhadores, as
pequenas empresas. São as oportunidades para os jovens. É a solidariedade em tempos de crise.”
Assim, a UE espera proporcionar a possibilidade aos líderes
políticos de construir uma Europa que seja, de facto, à semelhança de todos os Europeus e
que evite injustiças sociais como
as que temos vindo a assistir
atualmente.

Voz à Justiça

Sou reformado
(pela Seg. Social)
embora continue
a fazer descontos
por uma outra
atividade que
desenvolvo, e de
momento estou
de baixa médica.
Tenho direito
ao subsídio
por doença?
Trata-se de uma situação
que ocorre com alguma frequência e que legitima esta
questão, mas neste caso concreto não tem direito a esse
benefício.
Na verdade, embora seja
permitido juntar o recebimento de uma pensão de velhice com rendimentos do
trabalho, já não é possível fazer o mesmo com o subsídio
de doença.
Este é o enquadramento legal em vigor para estas situações, que resulta do regime
jurídico de proteção social na
eventualidade de doença, no
âmbito do sistema previdencial de segurança social (artigo 6º, alínea c), do DecretoLei nº 28/2004, de 4 de
fevereiro).
Naturalmente, e nos termos
do previsto no artigo 191º do
Código do Procedimento Administrativo, poderá, nos 15
dias posteriores à comunicação do indeferimento do referido subsídio, fazer uma reclamação junto da Segurança
Social, fundamentando a sua
pretensão à concessão daquele benefício social, mas as
probabilidades de sucesso
são praticamente nulas.
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§Alto Minho

Mariana estreia-se hoje
como sénior em Europeu

Ensino

ETAP - Escola Profissional ganha
acreditação ‘Erasmus+’ 2021-2007

ATLETA DO SC BRAGA disputa em Tórun, na Polónia, os 3000 metros
no Campeonato da Europa de Pista Coberta.
ATLETISMO
| Rui Serapicos |

A atleta do SC Braga Mariana
Machado corre hoje, em Tórun,
na Polónia, a distância de 3000
metros dos Campeonatos da Europa de Atletismo de pista coberta. É a primeira vez que a
bracarense, de 20 anos, compete
a nível internacional inscrita como sénior.
Para as 18.30 horas, estão previstas as eliminatórias, seguindo-se a final às 20 horas, caso
passe, sendo nesta estreia, e num
contexto competitivo com concorrentes muito mais evoluídas e
experientes em provas seniores,
esse o objectivo assumido pela
treinadora Sameiro Araújo.
A jovem arsenalista sagrou-se,
em Fevereiro, no Altice Fórum,
onde decorreram os campeonatos nacionais de pista coberta,
campeã nacional com o tempo
de 9.09.09 minutos. Esta é uma
marca que, sendo relevante no
plano nacional e tendo em conta
a juventude da atleta, no plano
internacional e em competição
de seniores está longe de ser
competitiva.
O melhor registo que se conhece até ao momento nesta distân-

DR

ETAP tem selo de qualidade do programa ‘Erasmus+’

DR

Mariana campeã nacional com 9.09.09 minutos, compete com atletas mais experientes

cia, este ano, é da holandesa Sifan Hassan, que correu em Liévin, França, a 9 de Fevereiro, os
3000 em 8.33.62.
Melissa Courtney-Bryant, uma
atleta britânica, com 8.33.62 é
por agora o segundo melhor
tempo europeu do ano, seguida
da russa Svetlana Aplachkina,
com 8.45.66 minutos. A holan-

desa e a britânica têm 28 anos e
a russa 29.
Abaixo dos 9 minutos, logo,
mais de 30 segundos abaixo do
registo de Mariana, este ano já
são dezenas as atletas com quem
a bracarense poderá ter de se bater, sendo para já a 23.ª melhor
do ano, com 8.59.13, uma espanhola, Carolina Robles.

O mês de Fevereiro terminou com as melhores notícias para a concretização do
plano de internacionalização da ETAP Escola Profissional, já que a COOPETAPE
viu a sua candidatura de acreditação ao programa Erasmus + KA1 – Ensino e
Formação Profissional - ser aprovada pela Agência Nacional para o período de
2021 a 2027. “Com esta acreditação, foi reconhecida à ETAP a sua capacidade
de organizar mobilidades para os seus alunos e staff na Europa proporcionando-lhes a possibilidade de realizarem estágios fora do país”, assinala fonte da
institutição.
Refira-se que nos últimos cinco anos, a ETAP organizou 202 mobilidades para
o estrangeiro através da ação KA1 do programa Erasmus +. Destas mobilidades, 150 foram realizadas com alunos do 2º e 3º anos dos cursos profissionais
que fizeram o seu estágio curricular no estrangeiro, 32 foram realizadas por
alunos recém-diplomados que após o término do seu curso fizeram mais um
estágio fora do país, e 20 foram realizadas com o staff da escola que teve a
oportunidade de visitar instituições de ensino e empresas, permanecendo por
uma semana em atividades de job shadowing.
A directora pedagógica da ETAP Escola Profissional, que também é responsável pela apresentação de candidaturas e organização de todo o processo ERASMUS, considera que “a acreditação agora aprovada revela que a Agência Erasmus + reconhece à ETAP Escola Profissional as boas práticas que tem
adoptado ao longo dos últimos anos na organização e gestão das mobilidades
aprovadas em cada projecto”. Esta aprovação é muito importante para a ETAP
Escola Profissional já que, através dela, a escola tem garantido o financiamento para as mobilidades que se propõe a realizar nos próximos sete anos, garantido aos seus alunos, actuais e futuros, a possibilidade de poderem realizar,
pelo menos, uma experiência de estágio fora do país.

Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios

EM sessão online no próximo sábado

Plano Municipal de Defesa
da Floresta em consulta pública

CIED e Ilumiano debatem futuro
da agricultura na região

VILA VERDE

PONTE DE LIMA

| Redacção |

A Câmara Municipal de Vila Verde informa que se encontra em consulta pública a
actualização do ‘Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Vila
Verde’, pelo período de 15 dias úteis, a
contar de ontem, dia 3 de Março de 2021,
primeiro dia útil após a data da publicação do presente Aviso, no Diário da República.
O Plano Municipal de Defesa da Floresta de Vila Verde, incluindo a deliberação
da Câmara Municipal de Vila Verde, tomada sobre o procedimento de consulta

pública em referência, em 11 de Fevereiro
de 2021, podem ser consultados no Edifício dos Paços do Concelho, na Praça do
Município, em Vila Verde, todos os dias
úteis, no horário normal de expediente,
das 8.30 às 16.30 horas, com prévia marcação devido ao Estado de Emergência,
bem como no sítio da Internet da Câmara
Municipal de Vila Verde (www.cm-vilaverde.pt. Os interessados podem apresentar, por escrito, sugestões e/ou observações ao presente plano no Balcão de
Atendimento Geral do Município de Vila
Verde, ou através do endereço electrónico
geral@cm-vilaverde.pt, com a identificação completa do seu subscritor.

| Redacção |

O Centro de Informação Europe Direct
Minho (CIED Minho), e a associação Ilumiano, em Ponte de Lima, promovem, no
sábado, uma sessão ‘online’ sobre o futuro da agricultura na região, foi ontem divulgado.
A acção promovida pelo CIED Minho,
do Instituto Politécnico do Cávado e do
Ave (IPCA), em Barcelos, no distrito de
Braga, e a associação Ilumiano, Ponte de
Lima, distrito de Viana do Castelo vai decorrer através da plataforma ‘zoom’, com
início às 17.30 horas.

Com o tema ‘#NextGenerationEU - O
Meio Rural na Liderança da Transição
Ecológica Europeia no Minho’, a sessão é
dedicada à agricultura, ao novo Quadro
Financeiro Plurianual 2021-2027 e Fundo
de Recuperação Europeu #NextGenerationEU.
No painel de oradores desta sessão online dedicada à agricultura, está prevista a
participação de Isabel Carvalhais, deputada ao Parlamento Europeu, Francisco Calheiros, da Associação do Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Lima e
a diretora da Escola Superior Agrária do
Instituto Politécnico de Viana do Castelo,
Isabel Valín.
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ID:124391038-32 -

142.500 €

C.E.:(C) Apartamento T3 em Lamaçães, junto ao
Minho Center, com elevador, garagem individual,
suite, banheira de hidromassagem,
cozinha mobilada e equipada.

ID:124391005-556 -

95.000 €

C.E.:(D) T0 em frente à Universidade do Minho.
Com cozinha equipada com placa/forno/cilindro/
frigorífico; Ar condicionado; Varanda; Lugar
de garagem e lavandaria no prédio.

ID:124391030-27 -

139.000 €

C.E.:(E) Excelente moradia individual T3
na Póvoa de Lanhoso, renovada e inserida num
lote de 1.100 m2. Constituída por 2 pisos, R/C
e 1º andar. Com fantásticas vistas desafogadas
e próxima à Barragem de Travassos.

ID:124391005-503 -

119.000 €

C.E.:(C) T3 no centro da cidade.
Apartamento com 2 frentes;
elevador e lugar de garagem.
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PARA ANUNCIAR CONTACTE 253 309 500 OU COMERCIAL@CORREIODOMINHO.PT

COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS

ARRENDA-SE

T0 69 000 €

Construção a iniciar em Gualtar
www.nortinveste.com

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!!

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

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

SINTONIZE 106.0 FM

PREÇO: 600,00 €
Nortinloc
Investimentos & Locação, Lda.
tlf. 253 606 830 - 919 991 083
E-mail: geral@nortinloc.pt

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

CASA
DE QUINTA
EM PEDRA

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

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.

www.antenaminho.pt

Correio

do Minho.pt
Faça a sua assinatura
Nome

275.000,00€

Morada

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

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
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SOBRE RODAS

ANUNCIE NAS
NOSSAS PÁGINAS

COMPRE NOS STANDS CM

VOLVO C40 RECHARGE

ATÉ 2030 SERÁ 100% ELÉCTRICO
Depois da Ford, é a vez da Volvo expressar seu desejo de se
tornar 100% eléctrica até 2030. A novidade foi anunciada
num comunicado do fabricante.
Chega de motores a combustão e veículos híbridos, a Volvo se tornará 100% elétrica em 2030. O projecto foi anunciado pelo fabricante num comunicado à imprensa:
“esta transição faz parte do ambicioso plano climático da marca, que visa reduzir a
pegada de carbono da ciclo de vida de cada carro através de acções concretas ... ”.
No momento, a Volvo tem apenas um veículo 100% eléctrico, o XC40 Recharge,
também disponível nas versões térmica e híbrida plug-in. Mas em breve não será
mais o único, este ano o fabricante lançará o seu primeiro veículo projectado exclusivamente em eléctrico, que entrará na faixa dos 40. Em 4 anos, metade dos Volvo
deve ser 100% eléctrico, os híbridos representarão os 50% restantes. O C40 diferencia-se do XC40, modelo com o qual partilha a plataforma CMA e a linha de produção, pelo tejadilho mais baixo da zona posterior (o que se reflete em menos 4 cm
de espaço em altura no interior) e pela traseira de formato mais desportivo. A longo
prazo, será possível comprar um carro eléctrico diretamente por meio de um portal
de vendas online, e aguardar tranquilamente em casa pela entrega do seu Volvo.

DR

O fabricante quer reduzir o número de etapas antes da venda de um veículo e, assim, facilitar a compra

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 FIESTA HYBRID 125CV
AF-18-AG – 17.980€
7 ANOS DE GARANTIA

30

4 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
12:59
14:25
16:00
17:30
19:09
19:59
21:01
21:31
22:38
00:35
01:31
01:57

RTP 2

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Os Nossos Dias
A Nossa Tarde
Portugal Em Direto
O Preço Certo
Telejornal
Fernão de Magalhães 2020
Joker
5 Para a Meia-Noite
Uma Cidade em 2 ou 3 Dias
RTP Arena
O Sábio

16:02 O Coração do Havai
- A Ilha de Oahu
16:49 Wow Wow Wubbzy
17:12 Os Nuvinhas
17:32 Mundo das Palavras
17:45 Max & Maes...
18:00 Campeonatos da Europa em
Pista Coberta 2021
20:04 Max & Maestro
20:22 Peanuts
20:30 Banda Zig Zag
20:36 A Verdadeira História
De D’artagnan
21:30 Jornal 2
22:05 A Floresta
22:56 Body-Buildings
23:50 Cinemax
00:55 Sociedade Civil
01:58 Euronews

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
02:00
02:45

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
Original é Cultura
Volante

05:45
06:05
06:30
07:00
10:12
13:00
14:50
16:00
18:05
19:05
19:57
21:45
00:00
02:00
03:00

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 Impacto
Diário
Jornal das 8
Bem me Quer
Big Brother - Duplo Impacto
Extra
Autores - Pedro Abrunhosa
O Demónio

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

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

Rua José Alves Leite, 36

Praça da República, 398

Praça Guilherme de Abreu, 61

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
MODERNA T. 253 834 450

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
SÃO MIGUEL T. 253 481 429

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

Rua José Falcão ,53

Rua Dr. Abílio Torres, 442

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

FAFE
FERNANDES CASTRO T. 253 599 273

ARCOS DE VALDEVEZ
CENTRAL T. 258 515 173

PONTE DE LIMA
DONA TERESA T. 258 947 180

R. Gen. Humberto Delgado ,107

R. Cerqueira Gomes, 66

R. do Sobral, 7

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CENTRAL T. 252 323 214

CAMINHA
MODERNA T. 258 950 500

VIANA CASTELO
MODERNA T. 258 809 000

Praça Dona Maria II, 1406

R. 31 de Janeiro n.º 30

R. do Aveiro, 203-205

GUIMARÃES
AVENIDA T. 253 521 122

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
S. JOSÉ T. 253 102 766
Praça dos Heróis

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

3

9
6

Av. Dom João IV, 593

Rua de Galvão s/n

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
VALE DO MOURO T. 251 565 821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Quinta Andorinhas Loja 9/10

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

1
6
3

7

8

4

3

1

4

3

2

2

8

4

9

6

9

1

antenaminho.pt

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

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527

Rua dos Chãos, 166

7

6

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

BRAGA
LIMA T. 253 262 384

1
2

FARMÁCIAS

Lg. da Porta Nova, 27

Sudoku

correiodominho.pt 4 de Março 2021

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

932 426 373

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 31

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

CABRITINHA
DE VOLTA
das 8 às 19 horas

918 595 077

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

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

964 131 762

VENEZUELANA
DE VOLTA

Loirinha, bom traseiro, meiga,
simpática. Atendo sem pressas.
Oral guloso, 69.
Adoro minete + Acessórios.

922 236 350
912 223 724

JOGOS
Segunda 01/03/21

Sorteio 09/2021

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

Terça 02/03/21

Sorteio 18/2021

2 19 24 26 49
*6 *7
Quarta 03/03/21

Insólitos

Homem de 27 anos declarado
morto mostra sinais de vida
na mesa de autópsia
Um indiano declarado morto por médicos
após um grave acidente de motocicleta
mostrou sinais de vida quando já estava
numa mesa de autópsia, pouco antes do
início do exame 'post-mortem', disse esta
ontem um responsável do serviço de saúde
indiano.
O homem de 27 anos, da cidade de

Mahalingapur, no Estado de Karnataka, no
sul do país, foi transportado em estado
crítico no último fim de semana para um
hospital privado, onde os médicos o
declararam morto.
A sua família transferiu o “corpo” para um
hospital público próximo, onde deveria
passar por uma autópsia na segunda-feira,
contudo quando já estava na mesa de
autópsia acabou por dar sinais de vida.

Sorteio 18/2021

3 4 21 24 44
+10
Quinta 25/02/21

Sorteio 08/2021

SARA
Underwood
Sara Jean Underwood
partilhou com os fãs
o seu duche exterior,
apelidando o
momento de
“perfeito”. “Este
chuveiro vai ser
sempre o meu lugar
da felicidade”

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: 8 de Espadas, que
significa Crueldade.
Amor: Evite ser cruel com o seu par.
Dê valor ao que tem.
Saúde: Tendência para excessos
alimentares. Cuidado com a saúde!
Dinheiro: Poupe dinheiro. Ajude a sua
vida a andar para a frente.
Números da Sorte:
9, 13, 17, 26, 35, 42
Touro
Carta do Dia: Rei de Paus, que
significa Força, Coragem e Justiça.
Amor: Se tem uma relação à distância
mantenha a fé. Tudo dará certo. Força!
Saúde: Cuide da alimentação. Evite
comer muitos fritos.
Dinheiro: Momento pouco oportuno
para gastos supérfluos. Quem ganha
três e gasta quatro, não precisa de
bolsa nem de saco.
Números da Sorte:
9, 11, 16, 23, 27, 36
Gémeos
Carta do Dia: O Julgamento, que
significa Novo Ciclo de Vida.
Amor: O seu par poderá julgar as suas
atitudes. Aprenda com os erros e
comece um novo ciclo de vida.
Saúde: Se gosta de petiscar entre as
refeições opte por tremoços. Têm
poucas calorias.
Dinheiro: Período positivo para
desenvolver projetos. Arrisque.
Números da Sorte:
1, 5, 19, 24, 38, 44
Caranguejo
Carta do Dia: 8 de Paus, que significa
Rapidez.
Amor: O tempo passa a correr.
Desfrute de cada minuto que passa
com o seu amor.
Saúde: Pode sofrer uma indisposição.
Cuidado com o que come.
Dinheiro: Evite stressar no trabalho.
Está tudo a correr bem.
Números da Sorte:
4, 9, 16, 17, 38, 36
Leão
Carta do Dia: A Temperança, que
significa Equilíbrio.
Amor: Evite dar ouvidos terceiros.
Ouça mais o coração. Só assim
conhecerá a verdadeira felicidade.
Saúde: Observe a natureza e inspire-se
nela para fazer o Bem. Recupere a
harmonia interior.
Dinheiro: Período equilibrado no
trabalho. Desfrute da calma.
Números da Sorte:
9, 12, 15, 24, 39, 45
Virgem
Carta do Dia: Rainha de Paus, que
significa Poder Material.
Amor: Se algo a incomoda fale com o
seu par. A sinceridade é o pilar de
qualquer relação.
Saúde: Coma mais tangerinas e
laranjas e mantenha as constipações à
distância
Dinheiro: Poderá receber dinheiro
inesperado e ver a conta bancária
mais recheada.
Números da Sorte:
7, 9, 11, 32, 37, 45

Balança
Carta do Dia: 9 de Copas, que significa
Vitória.
Amor: Acabe com as inseguranças.
O seu par gosta muito de si. Deixe o
amor vencer!
Saúde: Para descontrair e encontrar a
harmonia interior, faça meditação.
Dinheiro: Passe ao lado de
comentários maldosos de colegas.
Mantenha-se fiel aos seus princípios.
Números da Sorte:
1, 6, 17, 19, 31, 38
Escorpião
Carta do Dia: O Carro, que significa
Sucesso.
Amor: Fase sentimental muito intensa.
Controle os ciúmes e será mais feliz.
Saúde: Hidrate o organismo. Já sabe
que beber 1,5 litros de água por dia é
essencial.
Dinheiro: Fique atenta às
oportunidades. O sucesso está à sua
espera!
Números da Sorte:
14, 16, 21, 29, 42, 47
Sagitário
Carta do Dia: O Mundo, que significa
Fertilidade.
Amor: Demonstre com intensidade o
que sente pela pessoa que tem ao
lado. Dê-lhe segurança.
Saúde: Se anda sem energia, acorde,
arranje-se e saia para a rua. Verá que
fica ótima num instante.
Dinheiro: Período favorável a novos
negócios. Estude as hipóteses que
tem.
Números da Sorte:
3, 14, 21, 37, 45, 49
Capricórnio
Carta do Dia: 8 de Copas, que significa
Concretização, Felicidade.
Amor: Para que a sua relação seja
duradoura e muito feliz aposte no
romantismo. Faça um agrado à
pessoa que tem ao lado.
Saúde: O cálcio é importante para os
ossos. Beba mais leite e coma
iogurtes.
Dinheiro: Hoje pode concretizar um
desejo no plano material. Força!
Números da Sorte:
1, 8, 12, 16, 23, 37
Aquário
Carta do Dia: 3 de Espadas, que
significa Amizade, Equilíbrio.
Amor: Esteja mais atenta às
necessidades da pessoa amada. Tudo
ficará em equilíbrio.
Saúde: Atravessa um bom período.
Terá energia para dar e vender.
Dinheiro: Apoie um amigo que pode
estar a atravessar dificuldades. Na
necessidade prova-se a amizade.
Números da Sorte:
3, 9, 17, 19, 23, 46
Peixes
Carta do Dia: 6 de Ouros, que significa
Generosidade.
Amor: Poderá passar bons momentos
na companhia do seu par.
Saúde: Melhore o humor comendo
requeijão e ovos.
Dinheiro: Um colega poderá precisar
da sua ajuda. Seja generosa.
Números da Sorte:
9, 18, 20, 22, 39, 47

Publicidade

C
m

BALANÇA
EQUA 7000

TUDO PARA TALHOS
E SUPERMERCADOS
PRODUTOS
E CONSUMÍVEIS
Rua Padre Manuel Joaquim Rebelo, n.º 1
4705-578 Priscos - Braga
Tel./Fax 253 056 989 - Tlm. 912 662 905

www.amembalagens.pt

Tentativa de homicídio e agressões

Dois detidos
por tráfico de droga

Detenção por furto
em residência
A GNR deteve ontem um homem de
49 anos de idade por furto numa
residência na freguesia de Requião,
concelho de Vila Nova de Famalicão.
O furto ocorreu de madrugada ,
tendo o suspeito entrado na
residência através de
arrombamento e furtado diversos
artigos, entre os quais duas alianças
em ouro.
O suspeito foi detido na posse
daqueles bens e está indiciado por
outros furtos em residências no
concelho de Famalicão.

Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Vieira do Minho

Famalicão

A GNR deteve anteontem, em Vila
Nova de Famalicão, dois homens
por furto de veículo e tráfico de estupefacientes.
No âmbito de uma investigação por
tráfico de estupefacientes, a GNR
deteve os suspeitos “em flagrante”,
quando circulavam num veículo que
tinha sido furtado no dia 1 de Março
e que ostentava matrículas falsas.
O condutor não possuía habilitação
legal para conduzir.
A operação policial culminou na
apreensão de 16,5 doses de cocaína
e 10 doses de heroína, além da viatura, duas gazuas e uma lâmina xato.
Foram ainda apreendidos um autorrádio, um saco de ferramentas e 11
discos de rebarbadora, tudo material furtado.
Os suspeitos, de 29 e 32 anos de
idade, já tinham sido detidos a12
de Fevereiro por tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida.

QUINTA, 4 MARÇO 2021

Covid 19

Vacinação de maiores de 80 anos
continua hoje em Vila Nova de Cerveira
O Centro Municipal de Vacinação de Vila Nova de Cerveira prossegue hoje a inoculação de
aproximadamente 300 pessoas com idade igual ou superior a 80 anos. Em comunicado, a Câmara Municipal adiantou que a processo é retomado “após a disponibilidade de mais vacinas
contra a covid-19 para o Alto Minho”.
Amanhã, sexta-feira, “serão vacinados os colaboradores de instituições particulares de solidariedade social em falta, por se tratar da vacina da AstraZeneca que, de acordo com a Direcção Geral da Saúde (DGS), até estarem disponíveis mais dados, deve ser preferencialmente
administrada a pessoas com 65 ou menos anos de idade.
O processo de vacinação comunitária no concelho de Vila Nova de Cerveira arrancou há precisamente uma semana, com a aplicação da primeira dose da vacina a 329 pessoas maiores
de 80 anos e a 110 com idades entre os 50 e os 64 anos, com patologias associadas, dando
cumprimento ao Plano Nacional de Vacinação.

O Ministério Público (MP) acusou de homicídio na forma tentada
um homem que agrediu dois com um canivete e uma barra de ferro
em Vieira do Minho, na sequência de uma altercação num estabelecimento de diversão noturna. Em nota ontem publicada, a Procuradoria-Geral Regional do Porto acrescenta que aqueles dois homens
agredidos são também arguidos no processo, respondendo por
ofensas à integridade física.
O caso remonta à madrugada de 6 de Agosto de 2020, após uma
discussão registada no interior de um estabelecimento de diversão
nocturna. A altercação e o confronto prosseguiram no exterior do
estabelecimento, tendo um dos arguidos sacado de um canivete e o
outro de uma navalha, sendo este último ajudado por um amigo,
também arguido no processo.
Segundo o MP, o arguido que detinha o canivete desferiu vários
golpes num dos opositores, no crânio, face, costas e braço esquerdo,
tendo também sido atingido por um golpe de navalha.
O mesmo arguido fugiu mas entretanto encontrou uma barra de
ferro, tendo regressado ao local dos confrontos para agredir, com
uma pancada na cabeça, outro dos seus opositores.

Publicidade

Guimarães

Disparou sobre a ex-companheira
O Ministério Público (MP) acusou de violência doméstica e tentativa de homicídio um homem que insultou, ameaçou e disparou sobre a ex-companheira em Urgezes, Guimarães,
anunciou ontem a Procuradoria-Geral Regional do Porto, adiantando que o arguido está ainda acusado de um crime de detenção de arma proibida. Segundo o Ministério Público, o arguido, no decorrer do relacionamento que manteve com a sua companheira durante 23
anos, insultou-a várias vezes, acusou-a de ter um amante e ameaçou que lhe batia. A mulher apresentou queixa por violência doméstica, em 18 de Julho de 2020, e terminou o relacionamento que mantinha com o arguido, solicitando-lhe ainda que abandonasse a casa de
residência comum do casal. No dia 20 de agosto, o arguido abordou a ex-companheira,
quando esta se dirigia para o trabalho acompanhada de uma das filhas de ambos, exigindolhe um fio de ouro. “Quando ela lhe disse que não tinha fio nenhum, sacou de uma pistola,
apontou-lha à zona da barriga e disparou”, refere ainda a acusação.
Publicidade

