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POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL:
- Recursos naturais
+ Energias renováveis

Reduza a sua pegada ecológica. Opte por equipamentos mais amigos do
ambiente. Na Casa Peixto encontra várias soluções de aquecimento que
permitem a utilização da energia solar para o aquecimento das águas
sanitárias. Fale connosco!
T. 258 359 800 | info@casapeixoto.pt | www.casapeixoto.pt
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Associações querem caminho oficializado
e investimento nas infra-estruturas
CAMINHO DA GEIRA E DOS ARRIEIROS, que liga Braga a Santiago de Compostela, tem tido destaque nas redes sociais oficiais
do Ano Santo Jacobeu 2021/2022. Associações ligadas a este caminho lançam desafio aos governos português e espanhol.
CAMINHO DE SANTIAGO
| Patrícia Sousa |

As redes sociais oficiais do Ano
Santo Jacobeu 2021/2022, administradas pelo governo regional
da Galiza, têm dado destaque ao
Caminho da Geira e dos Arrieiros, que liga Braga a Santiago de
Compostela na distância de 240
quilómetros. O desafio que se
segue é que o Caminho seja oficializado pelos governos português e espanhol e que se “se invista no melhoramento das suas
infra-estruturas de apoio aos peregrinos e sinalização”, pediu o
presidente da Associação Codeseda Viva, Carlos de Barreira.
“Situada sobre o rio Ulla, no limite das províncias de A Corunha e Pontevedra e de dois municípios jacobeus, Teo e A estrada, a ponte de Pontevea é outro
desses lugares em que o património e a história andam de
mãos dadas. Já a atravessaste?”,
perguntam os administradores
da página, primeiro em galego e,
dias mais tarde, em inglês, dando a conhecer o caminho. Este
monumento, um ícone do Caminho da Geira e dos Arrieiros,
classificado como Bem de Interesse Cultural, está situado na
última etapa do itinerário (Km
17).
Carlos de Barreira refere que
se nota “um grande interesse dos
peregrinos que agora estão a pla-
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Codeseda Viva, Caminho Jacobeu Minhoto Ribeiro e Plataforma Berán no Caminho lutam pela oficialização
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Este percurso é investigado
e promovido por
associações privadas
e destaca-se por ser um dos
cinco caminhos que ligam
directamente à Catedral
de Santiago de Compostela
e incluir patrimónios únicos
no mundo: a Geira Romana
e a Reserva da Biosfera do
Gerês/Xurés.
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near percorrer caminhos menos
procurados e este itinerário encaixa perfeitamente neste requisito e nos próximos meses terá
uma aceitação muito positiva”.
Também o presidente da Associação do Caminho Jacobeu Minhoto Ribeiro e da Plataforma
Berán no Caminho, Abdón Fernández, sublinha que “este caminho possui um património muito
importante em relação à passagem de peregrinos, ao comércio
do vinho, às termas, ao património construído e cultural, à riqueza natural, todos em respeito
pela filosofia do peregrino que
busca descobrir o mundo rural, o
respeito pela natureza, o meio
ambiente e a sustentabilidade”.
O Caminho da Geira e dos Arrieiros foi apresentado em 2017
em Ribadavia (Galiza) e Braga,
reconhecido pela Igreja em
2019, reconhecido pela associação de municípios transfronteiriços Eixo Atlântico em 2020 e é
um itinerário oficial da Peregrinação Europeia de Jovens do
Ano Santo Jacobeu 2021/22.
Entretanto, foi lançado já em
2018, o guia informativo do caminho para os peregrinos que
queiram percorrer o caminho da
Gueira Romana e do Arrieiros,
que liga Braga a Santiago de
Compostela. São 94 páginas
com mapas, fotografias e informação útil sobre o traçado de
240 quilómetros que liga as capitais do Minho e da Galiza. O
guia divide o percurso em nove
etapas e 27 troços, incluindo mapas, fotografias, distâncias, tempo estimado de realização e perfil de cada troço, respostas a
questões práticas, como onde
comer, dormir, localização de
farmácias, caixas multibanco e
contactos de táxis.
A Associação Codeseda Viva e
a Associação do Caminho Jacobeu Minhoto Ribeiro coordenam
a investigação histórica, patrimonial, do traçado e sobre outros recursos necessários à validação do caminho.
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§notas
Para a distinção de docentes

Global Teacher Prize Portugal
com candidaturas abertas
O Global Teacher Prize Portugal está de volta. Esta iniciativa pretende distinguir os professores que se destacam na identificação e na resolução criativa
e eficaz de situações em contexto escolar, que exerçam a sua profissão, desde o ensino pré-escolar ao 12.º ano de escolaridade, no ensino regular ou
outros.
O Município de Braga congratula-se com esta iniciativa em especial no período particularmente difícil que atravessamos em que os professores têm
sido, diariamente, o garante do sistema educativo, adaptando-se, de uma
forma inovadora e criativa, à nova realidade de ensino.
“Braga, enquanto Cidade Educadora, associa-se à promoção de acções que
valorizem o trabalho desenvolvido pelos docentes e que ressalvem a importância do papel de todos educadores e professores na sociedade”, salienta a
vereadora da Educação, Lídia Dias.
As candidaturas poderão ser submetidas online no site do Global Teacher
Prize Portugal – www.globalteacherprizeportugal.pt - pelos próprios professores, até ao dia 22 de Março. No entanto, toda a comunidade educativa
pode recomendar os professores que considerem merecer a distinção, clicando na opção "Quero propor professores para o prémio". As recomendações terminam no dia 15 de Março.
O Global Teacher Prize Portugal tem um prémio de 30 mil euros, auditado
pela PwC Portugal e será entregue no evento final agendado para o mês de
Maio.
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Concluído o novo parque
infantil de Fradelos

EQUIPAMENTO representou um investimento de 40 mil euros, permitindo
a construção de um espaço de jogo e recreio junto a uma zona habitacional.

Candidaturas até 30 de Abril

Prémio AGIR distingue Inovação
Social na resposta à pandemia
A REN – Redes Energéticas Nacionais abriu as candidaturas para a oitava
edição do Prémio AGIR, este ano dedicado ao tema da Inovação Social na
resposta à Covid-19. O objectivo do prémio é incentivar e apoiar iniciativas
que dêem resposta a problemas sociais, com o prazo de candidaturas a decorrer até 30 de Abril.
Nesta edição serão premiados três projectos que demonstrem a capacidade
de adaptação, superação e resiliência para conceber e concretizar soluções
inovadoras e empreendedoras em beneficio das necessidades prementes
dos seus beneficiários, decorrente da actual crise pandémica.
O Prémio AGIR é dirigido a associações, empresas e organizações com fins
não lucrativos. Ao primeiro classificado é atribuído um valor monetário de
trinta mil euros, ao segundo quinze mil euros e ao terceiro cinco mil euros.
A selecção é da responsabilidade da REN em parceria com a Stone Soup Consulting, que vai acompanhar e monitorizar a utilização dos fundos doados a
cada projecto apoiado, assim como efectuar a avaliação do impacto social
real do apoio da REN a cada projecto.
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Parque Infantil foi construído na Urbanização de S. Martinho

FREGUESIAS
| Redacção |

A União das Freguesias de Vilaça e Fradelos concluiu a construção do Parque Infantil na Urbanização de S. Martinho de Fradelos, localizada na Rua Frades
de Cluny, uma obra que contou
com o apoio do Município de
Braga.
Num investimento que ultrapassou os 40 mil euros, procedeu-se à construção de um espaço de jogo e recreio junto a uma
importante zona habitacional e
com potencial para lazer, numa

área de intervenção de 200 metros quadrados.
O vereador João Rodrigues,
responsável pelo Espaço Público
e pelas Obras Municipais, recorda que este era um desejo antigo
da população da União das Freguesias de Vilaça e Fradelos.
“Conseguimos concretizar esta
ambição com construção do parque infantil, que transformou
por completo o espaço público”,
explica João Rodrigues.
A intervenção visou essencialmente a concretização de um espaço de jogo e recreio, dotado de
valências coerentes com as ne-

cessidades dos mais novos e
com recurso a soluções de desenho e materiais optmizados ao
nível funcional, ecológico e estético.
João Rodrigues acrescenta que
este investimento “dotou um espaço desaproveitado de um parque infantil totalmente novo, numa zona em que não existia
nenhum equipamento desta tipologia”.
“Acreditamos que, com esta
intervenção, vamos servir as necessidades da Freguesia e criar
mais um espaço de convívio entre gerações”, sustenta.
Publicidade
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Hospital de Braga
já tratou 1 737 infectados
PRIMEIRO caso suspeito deu entrada a 4 de Março de 2020. O dia mais
crítico foi o de 1 de Fevereiro de 2021 com o hospital a registar 189 doentes.

COVID-19
807,456
PORTUGAL

727,053 (+1,654)

+ 830 NOVOS CASOS

63,945 (-852)

O indicador diário de actividade
económica (DEI) registou na última semana de Fevereiro uma
queda homóloga “mais acentuada” do que a da semana anterior,
divulgou ontem o Banco de Portugal (BdP). Lançado em 28 de
Janeiro, este novo indicador pretende identificar “mais facilmente” alterações abruptas na actividade económica, sendo
divulgado semanalmente à
quinta-feira com informação até
ao domingo precedente.

CENTRO

305829
LISBOA
E VALE DO
TEJO

28537
ALENTEJO
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| Redacção/Lusa |

O Hospital de Braga recebeu
1.737 doentes Covid-19 desde
que em 4 de Março de 2020 ali
deu entrada o primeiro caso suspeito, que viria a revelar-se positivo. Em declarações à Lusa, o
coordenador da área Covid-19
do Hospital de Braga, Alexandre
Carvalho, disse que o dia “mais
complicado” foi 1 de Fevereiro,
com um total de 189 doentes internados. “Chegámos a ter cinco
enfermarias completamente dedicadas à Covid”, refere Alexandre Carvalho, num balanço do
primeiro ano de epidemia no
Hospital de Braga.
Actualmente, as coisas estão
“bem mais calmas”, com 18
doentes em enfermaria e 22 em
cuidados intensivos, até por força do confinamento imposto pelo Governo.
No entanto, Alexandre Carvalho apela a que não se baixe a
guarda e a que o desconfinamento seja feito de forma planeada,
com critérios “transparentes e
claros”, para evitar surpresas desagradáveis.
“Penso que o mês de Abril será

uma prova de fogo”, referiu.
No dia 4 de Março de 2020,
deu entrada no Hospital de Braga o primeiro caso suspeito de
Covid-19, uma mulher que dias
depois viria ter resultado positivo para a infecção pelo novo coronavírus.
A partir daí, o número de entradas foi crescendo até Maio, mês
em que se começou a registar
uma significativa acalmia.
Com a chegada do Outono, o
Hospital de Braga viveu um dos
momentos críticos, fruto dos
surtos registados na região Norte, sobretudo na zona do Tâmega
e Sousa.
Outra subida “muito acentuada” registou-se em Janeiro deste
ano, tendo nessa altura o Hospital de Braga recebido doentes
também do Hospital AmadoraSintra.
“Na primeira fase, foi mais fácil acudir à Covid-19, porque tínhamos mais gente disponível,
uma vez que a restante actividade do hospital sofreu uma considerável quebra. Na segunda, o
hospital manteve a actividade
não Covid, o que exigiu muito
mais de todos nós”, disse Alexandre Carvalho.

Pelo meio, na retina daquele
responsável ficaram casos como
o de uma mulher de 100 anos,
que, após um internamento de
cerca de 15 dias, saiu do hospital
“toda contente”, livre da Covid.
Alexandre Carvalho lembra
ainda o caso de um homem na
casa dos 50 anos que deu entrada no hospital com Covid-19 e,
pouco depois, começou a piorar
e teve de ir para os cuidados intensivos.
“Tive de ir falar com ele, dizerlhe que tinha de ir para os cuidados intensivos. Ficou em pânico,
nem conseguia piscar os olhos.
Mas em três dias recuperou e
voltou para a enfermaria. Já vinha com uma expressão de alívio, de quem pensava que ia para o inferno mas que, afinal,
regressou ao paraíso. Foi quase
como um renascimento, uma
ressuscitação”, referiu, confessando que este foi um episódio
que o marcou.
Dos 1.737 doentes Covid-19
que já passaram pelo Hospital de
Braga, 207 estiveram em cuidados intensivos.
O hospital de Braga realizou
83.930 testes a um total de
48.520 pessoas.

CASOS ACTIVOS

Portugal
BdP sinaliza queda
mais acentuada da
actividade económica

115286

COVID-19

16,458 (+28)

RECUPERADOS

Casos Confirmados

326968
NORTE

Até á data já passaram pelos cuidados intensivos do hospital 207 doentes. Foram realizados 83 930 testes a 48 520 pessoas

MORTES

20180
ALGARVE

6860

3796

MADEIRA

AÇORES

115,899,053

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 139,671 NOVOS CASOS
CASOS

2,573,907

91,565,562

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

EUA
29,457,720 531,678 8,922,703 14,357
ÍNDIA
11,158,922 157,487 175,360 8,944
BRASIL
10,722,221 259,402 871,229 8,318
RÚSSIA
4,290,135 87,823 332,455 2,300
REINO UNIDO 4,194,785 123,783 1,065,282 1,709

Mundo
Peritos recomendam quatro meses entre doses
Um painel de peritos no Canadá recomendou que fosse alargado para
quatro meses o intervalo entre as duas doses da vacina contra a Covid-19,
para permitir inocular rapidamente mais pessoas, quando escasseiam as
doses no país. O primeiro-ministro, Justin Trudeau, também expressou o
seu optimismo.
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Mais de 600 mil euros
para Rua Costa Gomes

Compra de medicamentos e outras tarefas

Município disponibiliza linha telefónica
para apoiar pessoas com mais de 60 anos
O Município de Braga disponibiliza uma linha telefónica gratuita de apoio
a cidadãos com mais de 60 anos em isolamento ou em situação vulnerável, que necessitem de ajuda para a realização de tarefas como a compra
de medicamentos urgentes e bens alimentares de primeira necessidade.
Ao ligar o número 800 210 094 (chamada gratuita) são identificadas as
necessidades e as compras de supermercado e/ou farmácia serão depois
entregues em casa do munícipe.
Esta linha telefónica gratuita funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às
17 horas.
Este é um serviço de proximidade direccionado para uma faixa da população que possui um risco elevado de infecção pelo novo coronavírus e
que, por isso, deve permanecer em sua casa para evitar o contágio.
A Linha 60+ conta com a colaboração de todas as juntas e uniões de freguesia do concelho.

CONCURSO PÚBLICO para a obra de requalificação da Rua Costa Gomes foi
lançado esta semana. Via passou para a tutela do município recentemente.

Município alerta para aumento das coimas

Limpeza dos terrenos florestais
terá de ser feita até dia 15 de Março

DR

Rua Costa Gomes, em Real, passou recentemente para a tutela do Município de Braga

REAL

| Redacção |

Concurso público para a obra de
requalificação da Rua Costa Gomes, na União de Freguesias de
Real, Dume e Semelhe, foi lançado esta semana. “Foi necessário o Município de Braga solicitar a transferência desta via para
a sua tutela, elaborar o projecto e
disponibilizar-se a custear o investimento a realizar para que o
mesmo esteja em vias de se tornar realidade”, sublinhou o presidente da Câmara Municipal de
Braga, Ricardo Rio.
A rua vai ser alvo de uma intervenção profunda de requalificação, numa empreitada com um
valor global de 614 mil euros.
Esta era uma via que estava sob
a tutela da Infra-estruturas de
Portugal (IP) e que, a pedido da
autarquia e devido à falta de
vontade demonstrada pela IP em
efectuar a urgente intervenção,
passou recentemente para a tutela municipal, passo que permite
agora a obra tão aguardada.
“O estado de degradação da
rua provocou, ao longo de vários
anos, sucessivas queixas de moradores e dos diferentes executivos da junta de freguesia”, recordou Ricardo Rio.
Fruto de auscultações junto da

O Município de Braga informa os munícipes para procederem à limpeza
dos terrenos florestais até 15 de Março, alertando para as mais recentes
alterações legislativas em matéria de defesa da floresta contra incêndios
trouxeram prazos mais apertados, o aumento do valor das coimas e novas
regras para a limpeza dos terrenos numa faixa mínima de 50 metros à
volta de edificações.
Assim, os proprietários, arrendatários, usufruários ou entidades que a
qualquer título detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos em
espaço rural, devem proceder à limpeza dos terrenos até 15 de Março.
O não cumprimento destas acções de limpeza é passível de aplicação de
coimas que poderão ir de 280 a 10 mil euros (pessoas singulares) e de
1.600 a 120 mil euros (pessoas colectivas).
Publicidade
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Empreitada conta com um investimento de 614 mil euros

população e junta de freguesia, o
projecto contém contributos de
moradores e comerciantes da
rua, nomeadamente no que se refere à criação de zonas de cargas
e descargas.
A obra privilegia os princípios
da mobilidade urbana, indo muito além de uma mera repavimentação. Aposta nos modos activos
de transporte (pedonal, ciclável
e colectivo), na diminuição do
ruído e da emissão de gases poluentes e no aumento do conforto e segurança de quem ali circula diariamente. A intervenção

prevê igualmente o aumento dos
passeios e o ordenamento de
trânsito.
A empreitada engloba, para
além da requalificação da Rua
Costa Gomes, todos os arruamentos e largos a esta adjacentes, nomeadamente a Travessa
de Milhão, o Largo da Capela, a
Rua 5 de Outubro, a Rua dos Artesãos de Real e a Av. S. Frutuoso. Se os prazos decorrerem dentro da normalidade, a intervenção será concluída até ao final
do ano, tendo um prazo máximo
de execução de 180 dias.
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UMinho descobre enzima com potencial
para biocombustível e farmacêutica
EQUIPA foi liderada por Bjorn Johansson, do Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Escola de Ciências da UMinho.
Gene isolado num besouro permite degradar a madeira, revela na Scientific Reports, do grupo Nature.

lll
Os investigadores verificaram que aquela enzima foi
72% mais eficiente a converter xilose quando comparada à enzima convencional usada até aqui. Isso
ocorreu igualmente quando
foi submetida a um
contexto de temperaturas
mais altas, que são comuns
na fermentação industrial.

UMINHO

| Redacção |

Uma equipa da UMinho e do
Laboratório Nacional Lawrence
Berkeley (EUA) descobriu uma
enzima que degrada um dos açúcares mais abundantes na natureza, tendo potencial na produção de biocombustíveis e moléculas com interesse farmacológico. O trabalho, que acaba de
sair na conceituada revista
Scientific Reports, do grupo Nature, teve o apoio do Programa
Fulbright na Suécia e em Portugal e está já a ser alvo de patente
nos EUA e na Europa.
A equipa foi liderada por Björn
Johansson, do Centro de Biologia Molecular e Ambiental
(CBMA) da Escola de Ciências
da UMinho. Os investigadores
procuraram microrganismos capazes de consumir um açúcar da
madeira (xilose), para esta poder
vir a ser usada como matéria-prima na produção de compostos de valor comercial. Seleccionaram então um besouro do leste
dos EUA, que consome xilose
graças aos microrganismos que
habitam no seu intestino.
Os cientistas analisaram o
ADN desses microrganismos e
vários genes de interesse foram
sintetizados e testados em leve-

DR

Bjorn Johansson (direita) com Paulo César, um dos investigadores da equipa

dura; um deles revelou-se muito
eficiente, permitindo-lhe consumir aquele açúcar da madeira. A
levedura usada foi a de padeiro e
da cerveja (S. cerevisiae), que é
a mais comum na transformação
industrial dos açúcares. Esta levedura só consegue desenvolver-se em xilose quando é modificada com genes de outros
organismos que têm essa capaci-

dade, como foi o caso.
Os investigadores verificaram
que aquela enzima foi 72% mais
eficiente a converter xilose
quando comparada à enzima
convencional usada até aqui. Isso ocorreu igualmente quando
foi submetida a um contexto de
temperaturas mais altas, que são
comuns na fermentação industrial. Registou-se ainda que a ati-

vidade específica daquela enzima foi 2.6 vezes maior do que a
convencional.
“São resultados estimulantes”,
diz Björn Johansson. A xilose
está presente na madeira, logo é
uma fonte de energia renovável
e disponível na maioria do terreno fértil do planeta. A madeira
como matéria-prima inclui ainda
os seus excedentes, até agora

sem aparente interesse comercial. “A nossa ferramenta permitirá produzir moléculas com elevado valor a baixo custo e com
pegada ambiental reduzida”,
realça o professor do Departamento de Biologia da UMinho.
A sua equipa, que conta com os
portugueses Paulo César Silva e
Flávio Azevedo, está a patentear
a tecnologia de engenharia genética que desenvolveu, nos EUA e
na Europa, onde há indústrias
focadas em produzir biocombustíveis a partir de matéria vegetal,
numa fase em que é imperativo
reduzir o consumo de combustíveis fósseis e derivados e as alternativas sustentáveis ganham
relevo na biotecnologia internacional.

Mentores representam diferentes áreas de formação

Programa Mentorias 2021 já arrancou e conta com 31 mentores
UMINHO

| Redacção |

A quinta edição do Programa
Mentorias da Universidade do
Minho arrancou esta quarta-feira, através da plataforma online
Zoom. A sessão inaugural contou com a intervenção do próreitor para a Avaliação Institucional e Projectos Especiais,
Guilherme Pereira. Estiveram
ainda presentes estudantes finalistas de diferentes Escolas e
Institutos da UMinho, além de

alumni com percursos relevantes, com a tarefa de contribuir
nos próximos meses para a valorização pessoal e profissional
daqueles estudantes.
Esta edição conta com a participação de 31 mentores e de 31
mentorandos. Os mentores representam também diferentes
áreas de formação e trabalham
em diversos sectores de actividade: Alexandre Marques (ZF),
Alexandre Mendes (DTx Colab), Anabela Maia (F3M), Ângela Brandão (Primavera), Antó-

nio Lima Martins (SJLM Advogados), António Machado (Cap
Gemini), Carla Sepúlveda (Believe2Win), Elisabete Barbosa
(LKCOM), Eurico Soares
(DST), Filomena Vieira (Fresenius Medical Care), Gabriela
Nunes (Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais), Graça Coelho (Cachapuz), Hugo Portela (Accenture), Isabel Oliveira (IEFP),
Jorge Soares (Casais), José Lucas (Oficina de Competências),
Laura Antas (Bosch Car Multi-

media), Lídia Dias (Câmara Municipal de Braga), Mário Jorge
Machado (Estamparia Adalberto), Miguel Neiva (ColorADD),
Nuno Miller (Sonae Fashion),
Nuno Torres (Central Arquitectos), Orlando Azevedo (Mecwide), Pedro Oliveira (Leica), Ricardo Portela (Bysteel fs), Rui
Martins (Inovafil), Sandra Cerqueira (Transportes Urbanos de
Braga), Silvina Alves (Triformis), Simão Soares (SilicoLife),
Teresa Cabral Menezes (Sonae)
e Teresa Martins (Neadvance).

O projecto Mentorias é liderado pelo pró-reitor Guilherme Pereira e conta com a coordenação
científica da professora Teresa
Freire, da Escola de Psicologia.
As mentorias e as actividades relacionadas são destinadas aos
vários cursos e ciclos de estudose visam complementar a formação científica específica de cada
domínio, através da promoção e
do desenvolvimento de competências transversais, bem como
da identifica- ção e avaliação
oportunidades de carreira.
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Barcelos

Minho

Ecomuseu do
Vale do Neiva
já tem verbas

COM FINANCIAMENTO aprovado no âmbito
do programa SUDOE, Barcelos associa-se
a consórcio que integra Espanha e França.
BARCELOS

| Patrícia Sousa |

A candidatura do projecto do
Ecomuseu do Vale do Neiva, em
Barcelos, foi aprovada pelo programa SUDOE (Interreg VB –
Sudoe). Trata-se de um financiamento de110 mil euros, representando 75% do total do investimento, que tem como objectivo lançar as bases do Ecomuseu e combinar o desenvolvimento económico com a preservação do património cultural
intangível.
O projecto, aprovado no âmbito da implementação de acçõespiloto e estratégias de valorização do património cultural imaterial que promovam o desenvolvimento local sustentável e a
coesão dos territórios periféricos
do espaço do SUDOE, “incide
numa área geográfica alargada,
que inclui a França (chefe de fila
do programa), a Espanha e Portugal, sendo Barcelos o único
concelho do país a participar no
consórcio de entidades parceiras
deste programa”, informa o Município de Barcelos.
O projecto piloto do Ecomuseu
do Vale do Neiva integra duas
fases. “A primeira fase é o lançamento das bases do Ecomuseu,
incluindo a criação de uma Comissão Instaladora, a inventariação do património material e
imaterial do Vale do Neiva, a
criação de suportes digitais (escritos e audiovisuais) sobre o património inventariado; a definição/criação de rotas turísticoculturais e a criação de um espaço virtual (web) do ecomuseu”,
adianta ainda o município no comunicado.
Já a segunda fase do projecto
será caracterizada pela “criação
de um espaço físico para a sede

do Ecomuseu do Vale do Neiva”, realça o Município de Barcelos na nota enviada.
O vale de qualquer rio é habitualmente um território marcado
por identidades muito próximas,
inter-influentes, que se estruturaram ao longo da história como
um “espaço vital, rico em património cultural”. Quando o curso
fluvial corre entre margens muito próximas, como é o caso no
Rio Neiva, “o seu vale adquire
uma organização de interdependências muito fortes nas comunidades aí existentes”. Por isso,
acrescenta o mesmo documento,
“imprime a todo o espaço uma
identidade muito particular e as
comunidades ribeirinhas adquirem a consciência de que pertencem a um legado histórico e patrimonial comum, rico em paisagem natural, histórias, tradições,
lendas, saberes e ofícios”.
É, assim, “oportuno congregar
os elementos materiais, tecnológicos e as vivências sociais e
culturais do Vale do Neiva dentro de uma ‘paisagem cultural’ e
um ‘território patrimonial’, dando-lhe corpo e voz através da
criação de um Ecomuseu do Vale do Neiva.

lll
O projecto piloto
do Ecomuseu do Vale
do Neiva integra duas fases.
Numa primeira fase
petende-se lançar as bases
do ecomuseu e numa
segunda fase do projecto
espera-se que seja
caracterizada pela criação
de um espaço físico para
a sede do Ecomuseu do Vale
do Neiva.

DR

Ecomuseu do Vale do Neiva quer combinar o desenvolvimento económico com a preservação do património cultural intangível
Publicidade
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CANTELÃES

VIEIRA DO MINHO

Os garranos à solta, a beleza do Turio
num postal ilustrado do concelho
Cantelães tem características ímpares, que a tornam num ponto de grande atracção. A flora é generosa e a água fresca e límpida corre cheia de graça. Os garranos têm aqui o seu ‘santuário
natural’ e, lá em cima, há um baloiço que embala as vistas até
ao fundo do Vale. Mas também há história e estórias de casas
senhorais, de capelas, pontes e a devoção à Senhora da Fé.

D

ezassete lugares formam a
freguesia de Cantelães. Todos eles pequenas peças de
um puzzle, que completo
lhe confere atributos especiais. Cantelães ocupa uma área geográfica com 1118 hectares, sendo limitada a
norte pela linha de cumeada do Monte de
Santa Cecília que define o limite sul das
freguesias de Louredo, Salamonde; ligeiramente a nordeste fica Ruivães, numa linha que une a colina da Cabeça da Vaca
até próximo da zona da Pedra Escrita,
abaixo da Serradela; a nascente aparece a
freguesia de Pinheiro; a sul fica Vieira e a
poente Eira Vedra.
Esta freguesia apresenta um vale fértil
ao longo da ribeira de Cantelães e desen-

volve-se pela encosta fora ao longo da
serra de Cantelães ou Monte de Santa Cecília. Este monte não é mais do que um
prolongamento a norte da Serra da Cabreira, definindo a fronteira do Vale do
Cávado. Podemos observar da sua linha
de cumeada paisagens soberbas sobre todo o vale do Cávado, Gerês e Montalegre;
sobre o vale do Ave, a Serra do Merouço e
sobre toda a encosta poente da Cabreira.
Viajando pela freguesia encontra-se casas setecentistas, varandas em pedra, portas em arco e até alminhas integradas nas
fachadas. Há pontes antigas, há capelas e
castros e, lá no topo, em pleno monte da
Senhora da Fé, há o Cruzeiro Novo, construído nos anos 70 em cimento armado e
ferro, com trinta metros de altura.

O Turio, pulmão da Serra da Cabreira,
apresenta um cenário idílico, onde corços, javalis, esquilos e raposas aparecem
do nada aos turistas que saboreiam iguarias no parque de merendas ou que procuram os pontos de reconhecido interesse
patrimonial. Para desvendar este local
cheio de magia pode ainda aventurar-se
pelos trilhos serranos. Pode percorrer um
percurso de 10,5 quilómetros, devidamente sinalizado e ao longo do seu traçado descubra as quatro fontes à sua disposição.
Regressando à fauna, há cerca de três
centenas de garranos (Equuus caballus),
uma espécie equídea portuguesa de pequeno porte, mas cheia de robustez, capaz
de pastar em zonas altas e rochosas, passeando livremente pelas encostas da serra
e em pontos de difícil acesso.
Por último, a 875 metros, no Monte da
Senhora da Fé, foi construído um baloiço
panorâmico que o embala nas mais belas
paisagens da vila. No mesmo local, onde
a devoção é intensa. Anualmente, no primeiro domingo de Junho, realiza-se na
Senhora da Fé uma festa religiosa, com
uma peregrinação que atrai milhares e
carregada de tradições.

António Cardoso
Presidente do Município

“Oito anos a ampliar
a qualidade de vida”
“Em pleno sopé da Serra da Cabreira, a
Freguesia de Cantelães é conhecida pela sua
rara beleza natural, dadas as características
exuberantes da sua fauna e flora.
Nesta freguesia a natureza é generosa
fornecendo água em abundância, como refere
o Padre José Carlos Alves Vieira na sua notícia
histórica e descritiva de Vieira do Minho
“por toda a parte canta e salta a água fresca
e límpida, pelas várzeas de vegetação
luxuriante, pelos pauis de macio feno,
pelos matagais atufados de codesso e giesta”.
Nos últimos anos foram desenvolvidas,
em articulação com a Junta de Freguesia,
um conjunto de iniciativas e obras que muito
tem contribuído para trazer mais qualidade
de vida a todos os habitantes da freguesia de
Cantelães e torná-la ainda mais atrativa.
Continuaremos a pautar a nossa gestão tenda
em vista a melhoria da qualidade de vida desta
comunidade.”

correiodominho.pt 5 de Março 2021
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CANTELÃES

VIEIRA DO MINHO

FOTO 1

Cuidar das
pessoas e
de um valioso
património

C

antelães “foi a terra que nos
viu nascer e não poderíamos
deixar de contribuir com o
melhor de nós para a sua melhoria e desenvolvimento”,
quem o assume é o presidente da Junta de
Freguesia, Guilherme Abreu, salientando
que “o trabalho do dia-a-dia ultrapassa as
competências que são atribuídas por lei”.
Nesse prisma, e dentro de um cenário de
uma ruralidade vincada, com todos os
seus predicados, o autarca assume que o
principal desafio é “o apoio a uma população envelhecida num contexto de desertificação”. “É algo diário e constante” e
que obriga a “contínuas preocupações,
destaca, alertando ainda para a necessidade de “encontrar estratégias” de fixação e
FOTO 2

“As maravilhas naturais, culturais, arqueológicas e arquitectónicas só podem ser desenvolvidas e potenciadas com uma sensibilização, em primeiro lugar da população e do poder local e,
depois, das autoridades regionais e nacionais”, destaca Guilherme Abreu, assumindo preocupação em torno do património.
de atracção. “O investimento no turismo,
na agricultura e na pastorícia de subsitência são caminhos importantes”, ressalva.
“As maravilhas naturais, culturais, arqueológicas e arquitetónicas só podem
ser desenvolvidas com uma sensibilização, em primeiro lugar da população e do
poder local e, depois, das autoridades reFOTO 3

gionais e nacionais, com um misto de iniciativa privada e pública. Só com investimento é que podemos criar emprego,
atrair e reter população, não descuidando
de exigir condições condignas e funcionais infraestruturas escolares e de saúde”,
acrescenta ainda o presidente da Junta de
Freguesia de Cantelães.
FOTO 4

A Senhora da Fé é a celebração magna
Cantelães tem também mistério, devoção
e fé. Crê-se que foi a civilização castreja
que originou que originou a circunscrição
medieval, anterior à nacionalidade, de
“terra de Veeira ou Velaria”, referenciada
mesmo como “Sancto Estevam de Vieeyra que chamam de Cantelaes”.
Terra de gente trabalhadora e alegre,
muito próxima da agricultura e criação de
gado, com tradições milenares reunidas e
mantidas pela Associação Cultural e Recreativa ‘Os Ceifeiros de Cantelães’, rancho mais antigo e premiado do concelho.

As festividades arrancam no sábado.
À noite, pelas 20.30, é celebrada
uma Eucaristia e sai à rua o andor
com a imagem de Nossa Senhora
da Fé em procissão de velas desde a
Igreja Paroquial de Cantelães até à
Igreja Paroquial de Vieira do Minho.
As principais manifestações religiosas ocorrem no domingo, o dia mais
aguardado por toda a comunidade.

Num raio-x ao que tem sido realizado ao
longo dos últimos anos, concretamente no
derradeiro mandato, Guilherme Abreu
destaca que “está praticamente assegurada a criação de acessibilidades condignas
a todos os lugares”, contudo o “saneamento público ainda não chega à maioria
dos lugares” e esse é um objectivo vital.
“Foram melhorados os espaços públicos
do Bairro Adelino Amaro da Costa e envolvelente, construídos os passeios pedonais, e está em andamento a requalificação do cemitério”. Realizou-se o alargamento e a pavimentação de vários caminhos, mas “é necessário investir nos caminhos rurais e de serra, tal como não
descurar “as casas florestais e as potencialidades ao nível do património”.

A Senhora da Fé é a celebração magna
da freguesia na sua Capela encravada namontanha, a devoção de todo o concelho
na romaria arciprestal de fim de Maio.
A igreja paroquial tem vestígios da primitiva igreja de estilo românico, prevalecendo hoje a traça arquitectónica do século XIX.
O Centro Social e Paroquial da freguesia erigiu o Lar Padre António Pereira Lima, em homenagem ao seu fundador, sendo actualmente um dos principais empregadores da freguesia.

VENHA CONHECER
A NOSSA FREGUESIA
1

Santuário de Nossa
Senhora da Fé

2

Lar Padre
António Pereira Lima

3

Rancho
‘Os Ceifeiros de Cantelães’

4

Calvário

10 Minho
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Famalicão

Campus da Protecção Civil de Famalicão vai
apoiar distritos de Braga, Porto e Vila Real
FAMALICÃO prepara-se para instalar um grande Centro Logístico de Protecção Civil Regional em Bairro - um equipamento
suportado pelo Município e que o autarca Paulo Cunha entende que trará grandes mais-valias para o concelho.

lll
“A Câmara Municipal de
Famalicão está a dar um
contributo à região Norte
na área da protecção civil,
nomeadamente ao nível
do combate ao flagelo dos
incêndios florestais, mas
também melhorando as
condições dos bombeiros.”

FAMALICÃO

| Marta Amaral Caldeira |

Famalicão vai avançar já com a
instalação do Campus da Protecção Civil em Bairro, no antigo
edifício do Parque de Diversões
António Sampaio, tornando-o
num centro logístico operacional
da protecção civil ao nível regional para apoiar os distritos de
Braga, Porto e parte do distrito
de Vila Real. O contrato de arrendamento do espaço, ontem
aprovado em reunião de câmara,
será por um período de 10 anos e
custará 36 mil euros anuais (três
mil por mês) à Câmara Municipal de Famalicão.
Paulo Cunha, presidente da
Câmara de Famalicão, mostrou
satisfação pela aprovação da
proposta para a celebração do
contrato, que permitirá “dar todas as condições” à Autoridade
Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) para a
instalação do seu centro de operações à escala regional.
“A Câmara Municipal de Famalicão está a dar um contributo
à região Norte na área da protecção civil, nomeadamente ao nível do combate ao flagelo dos
incêndios florestais, mas também melhorando as condições
dos bombeiros”, frisou o autarca
famalicense.
Em concreto, este Campus da
Protecção Civil de Famalicão,

Paulo Cunha,
Presidente da Câmara Municipal
de Famalicão

ANTÓNIO FREITAS/CMF

Famalicão vai instalar o Campus da Protecção Civil num equipamento privado existente em Bairro, que já está dotado de um heliporto

de âmbito regional, comportará
três valências essenciais: um
Centro Municipal de Protecção
Civil (que apoiará as três corporações de bombeiros do concelho), um Heliporto Municipal e
uma Base de Apoio Logístico.
O edil famalicense indicou que
acompanhou o presidente da
ANEPC numa visita prévia ao
Complexo de Bairro, garantindo
que o responsável da protecção
civil ficou “surpreendido” com

as valências que dotam aquela
infra-estrutura, implantada numa área total de 30 mil m2 e
com uma extensa malha arbórea
e que já está inclusivamente munido de um heliporto - valência
necessária para o Centro Operacional Regional da Protecção
Civil.
O presidente da Câmara de Famalicão sublinha a importância
do projecto para o concelho, que
se tornará estratégico para a área

da protecção civil regional, mas
aponta também para a possibilidade de ocupação de um espaço
de grande dimensão, que está
sem ocupação há cerca de 20
anos.
Paulo Cunha destaca o apoio
incondicional por parte da Junta
de Freguesia de Bairro, no sentido de encontrar esta resposta no
concelho, através da potenciação de um espaço multifuncional que vai trazer vários benefí-

cios quer ao concelho, quer a toda a região.
“Além de este ser um projecto
que nos vai permitir reforçar o
Serviço Municipal de Protecção
Civil, este equipamento pode
tornar-se também num espaço
de ‘portas abertas’ para a população, uma vez que está dotado
de várias valências desde a vertente recreativa e cultural à desportiva, que inclui campo de ténis, piscina, auditórios, acomodações para alojamento, salas
várias e zonas arbóreas fantásticas”, sublinha o autarca.
“Era um desperdício o espaço
não estar a ser usado e que vamos devolver à comunidade de
Bairro e circundante e estou seguro que vai contribuir também
para melhorar a qualidade de vida da população para desfrute
lúdico e de lazer”.

No âmbito do pacote de medidas excepcional criado pelo Município de Famalicão para responder à situação de emergência social de combate à Covid-19

Mais apoios a chegar às IPSS e associações desportivas
FAMALICÃO

| Marta Amaral Caldeira |

Há mais apoios financeiros a
chegar também às Instituições
de Solidariedade Social (IPSS)
de Famalicão para travar o combate à pandemia de Covid-19.
O executivo municipal aprovou,
ontem, mais um ‘pacote’ de 318
mil euros.

O apoio financeiro vai abranger, ao todo, 46 IPSS, ao abrigo
do ‘Plano de Reacção à Situação
Epidémica e de Intervenção Social e Económica - Medidas Covid-19’, que o Município de Famalicão desenvolveu logo no
início da pandemia, de forma a
ajudar imediatamente as entidades que laboram nos sectores social e económico.

“Ao longo de todo este ano,
desde o início da pandemia até
agora, desenvolvemos pacotes
muito alargados de medidas, que
vão sendo alterados de acordo
com as necessidades que vão
surgindo e o sector social, que já
por si estava frágil, antes da pandemia devido à tendência de redução das comparticipações do
Estado Português, ainda ficou

mais fragilizado com a situação
pandémica. As IPSS mantêm as
suas actividades regulares de
serviço à comunidade desde a
deficiência aos seniores, entre
outras vertentes e a Câmara Municipal de Famalicão apoia-as
nesse sentido com este pacote de
medidas que tem um carácter
extraordinário”, referiu o presidente da Câmara de Famalicão.

Também no âmbito de medidas
de apoio excepcional de combate à Covid-19, foi aprovado, ontem, mais um ‘pacote financeiro’ no valor de 41.825 mil euros,
direccionado a associações desportivas de forma a que prossigam o desenvolvimento das suas
actividades junto das respectivas
comunidades onde se encontram
inseridas.
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Viana do Castelo

Município transfere 690 mil euros
para instituições sociais do concelho
PACOTE de apoios sociais foi aprovado ontem pela Câmara Municipal de Viana do Castelo. Autarquia
financia construção e melhoria de valências e compensa custos acrescidos na resposta à pandemia.
VIANA DO CASTELO
| José Paulo Silva |

A Câmara Municipal de Viana
do Castelo aprovou ontem
apoios financeiros a instituições
sociais do concelho no valor
global de quase 690 mil euros.
Parte substancial desta verba,
409 mil euros, são comparticipações do Município a candidaturas de sete instituições a financiamento de fundos europeus
para a melhoria das suas respostas sociais.
A APPACDM, o PASA e os
centros sociais e paroquiais de
Nossa Senhora de Fátima, Riba
Lima, Vila Nova de Anha, Deão
e Vila Franca são as entidades
beneficiárias do apoio financeiro
do Município vianense.
Também por unanimidade, o
executivo municipal de Viana do
Castelo aprovou a 3.ª fase de
apoio à Caritas, Gabinete de
Apoio à Família, Banco Alimentar Contra a Fome, Centro Social

DR

Câmara Municipal de Viana do Castelo aprova novos apoios a instituições sociais

de Nossa Senhora de Fátima e
Conferências Vicentinas, instituições sociais que, nesta altura
de pandemia, prestam assistência a famílias em dificuldades
económicas, com um verba de
35 mil euros.
Um apoio financeiro de emergência de 85 mil euros foi aprovado a favor de instituições que

gerem Estruturas Residenciais
para Pessoas Idosas (ERPI), justificando a vereadora Carlota
Borges que estas entidades têm
sido das “mais fustigadas pela
pandemia”, registando um “aumento significativo dos custos”
sem compensação pelo lado das
receitas.
O pacote de apoios sociais on-

tem aprovado pela vereação viananense contempla também a
Associação de Paralisia Cerebral
de Viana do Castelo com 160
mil euros, comparticipação municipal para um novo Centro de
Actividades Ocupacionais, empreitada orçada em 310 mil e
que estará concluída dentro de
semanas.

Táxi Saúde apoia
acesso à vacinação
e ajuda sector
em crise
O programa ‘Táxi Saúde’, ontem aprovado pela Câmara
Municipal de Viana do Castelo, está dotado, numa primeira
fase, de 20 mil euros para
apoio à acessibilidade ao centro de vacinação contra a covid-19 de pessoas com problemas de mobilidade.
A população idosa é o alvo
prioritário desta medida do
Município vianense, que definiu uma “bolsa” de 40 mil quilómetros acordada com a generalidade dos profissionais
de táxi do concelho.
O vereador Ricardo Rego,
que tutela a área da Promoção
da Saúde, revelou que, nesta
fase inicial, o ‘Táxi Saúde’
priorizará o encaminhamento
de pessoas com dificuldades
de mobilidade para o centro de
vacinação instalado no pavilhão desportivo da Meadela,
podendo evoluir para “outras
modalidades”.
O autarca adiantou que o
programa é também “uma forma de ajudar o sector dos táxis, um dos mais fustigados
pela pandemia”

Dia do Ambiente

Empreitada aprovada

Mais cinco escolas livres do fibrocimento
VIANA DO CASTELO
| José Paulo Silva |

O executivo municipal deu ontem luz verde ao relatório final
do concurso público da empreitada de remoção de fibrocimento
em cinco escolas, no valor de
cerca de 800 mil euros.
As escolas básicas da Abelheira, Dr. Carteado Mena, Dr. Pedro Barbosa e Foz do Neiva e a
Escola Básica e Secundária de
Arga e Lima – Lanheses vão ter
as actuais coberturas substituídas por painéis de poliuretano.
Este investimento municipal
corresponde à última fase da remoção de fibrocimento nos edifícios escolares.
O Município de Viana do Castelo já investiu anteriormente
mais de meio milhão de euros na
substituição das coberturas em

40 mil Km
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Escola Básica e Secundária de Arga e Lima é uma das a intervencionar

fibrocimento de13 escolas e jardins-de-infância.
O investimento anterior abran-

geu as escolas básicas do 1.º Ciclo e jardins de infância em Vila
Nova de Anha, Carvoeiro, Cas-

telo de Neiva, Areia, Cabedelo,
Monserrate, S. Romão de Neiva,
Outeiro, Vila de Punhe, Vila de
Franca e Vila Fria.
O presidente da Câmara Municipal, José Maria Costa, informou que os próximos trabalhos
de remoção das coberturas de fibrocimento decorrerão em períodos de não actividade lectiva.
As intervenções de menor
monta serão realizadas até às
próximas férias da Páscoa, concretizando-se as restantes no Verão. Ontem, os vereadores aprovam o regulamento da 11.ª edição do Prémio Escolar António
Manuel Couto Viana, dotado de
dois mil euros para os melhores
trabalhos nas áreas da poesia,
conto, ensaio e ilustração que sejam apresentados por estudantes
dos três ciclos do ensino básico
e do ensino secundário.

Parque Urbano
abre a 5 de Junho
O Parque Ecológico Urbano
de Viana do Castelo abre ao
público a 5 de Junho, Dia
Mundial do Ambiente, após
anos de sucessivos adiamentos. A informação foi dada pelo vereador do Ambiente, Ricardo Carvalhido, em resposta
à vereadora da CDU, Cláudia
Marinho.
Ricardo Carvalhido refere
que o Parque esteve para abrir
no mesmo dia de 2020, o que
não aconteceu por causa da
pandemia covid-19.
“Este ano, estamos a prever
para essa altura a retomada de
alguma normalidade após esta
crise sanitária que se abateu
sobre todos”, afirmou
O Parque Ecológico Urbano
de Viana do Castelo, com uma
áreas de 20 hectares, foi inaugurado em 2008. Desde então,
recebe apenas visitas guiadas
para grupos
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Ponte de Lima

Dia do Município recorda
vítimas da Covid-19
SESSÃO comemorativa dos 896 anos do foral de Ponte de Lima serviu para
agradecer esforço dos profissionais e instituições que estão na linha da frente
e recordar a acção de Victor Mendes como presidente da câmara desde 2009.

DR

Executivo e presidente da Assembleia Municipal de Ponte de Lima junto à estátua de D. Teresa, que passou o foral à vila a 4 de Março de 1125

PONTE DE LIMA
| Miguel Viana |

A Câmara Municipal de Ponte de
Lima assinalou ontem os 896 anos
de elevação à categoria de vila. A
cerimónia decorreu na Igreja do
Museu dos Terceiros e começou
com um minuto de silêncio em memória das vítimas da pandemia da
Covid-19. No último discurso como
presidente da câmara, Victor Mendes recordou que a pandemia fez
abrandar as dinâmicas económicas,
sociais e culturais do concelho e frisou que “o abalo foi, sem sombra de
dúvida, a nível da saúde, com a perda de muitas vidas”.
Expressando solidariedade para
com as famílias das vítimas mortais,
o autarca apelou à união de todos
para vencer a pandemia e agradeceu
aos profissionais de saúde.
“Nós, como sociedade, devemos
ser capazes, nestas horas mais sombrias, de nos unirmos, de estabelecermos, mais do que nunca, elos poderosos de entreajuda. Esta é uma
luta que se trava com o apoio de toda a comunidade. Agradecemos, por
isso, aos profissionais de saúde que

estão na linha da frente deste importante combate, assim como aos
Bombeiros Voluntários, à PSP, à
GNR, aos colaboradores do Município e a outras entidades públicas
como a ULSAM e a Segurança Social”, disse Victor Mendes. Um
agradecimento que foi extensivo às
instituições de solidariedade social
(IPSS), cuturais e às escolas.
O autarca aproveitou a ocasião para fazer uma espécie balanço dos
anos que passou à frente da autarquia limiana, sendo que foi eleito
presidente pela primeira vez em
2009. A primeira grande prioridade
foi para a Educação, com a conclusão da Rede Escolar Concelhia e a
remodelação de estabelecimentos
de ensino. As freguesias foram contempladas com vários equipamentos
e com a remodelaçção da rede viária. A reabilitação urbana permitiu a
recuperação de vários edifícios do
centro histórico. Na Protecção Civil,
realce para a construção do novo
quartel dos Bombeiros Voluntários
de Ponte de Lima. As famílias e empresas beneficiaram de apoios de 10
a 11 milhões de euros por mandato.
Na área social, foram atribuidos

apoios às IPSS para beneficiação e
ampliação de de instalações. No
desporto, destaca-se a ampliação do
Centro Náutico Fernando Pimenta e
o Campeonato da Europa de Maratona de Canoagem. A classificação
da Área de Paisagem Protegida das
Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de
Arcos como Zona Húmida de Importância Internacional espelham a
aposta na defesa e promoção do
meio ambiente. No que se refere à
cultura, foi destaque a dinamização
de vários espaços.
A cerimónia contou contou ainda com o discurso do presidente da
Assembleia Municipal de Ponte de
Lima. João Mimoso de Morais lembrou também as vítimas da Covid19 e o esforço dos profissionais de
saúde e das IPSS e forças de segurança, para depois realçar que Victor
Mendes “é um homem com H grande, com induvidáveis valores humanos e morais”, que “prestigiou o
cargo de presidente da câmara”.
A sessão solene foi seguida da deposição de uma coroa de flores junto à estátua da raínha D. Teresa, que
atribuiu o foral a Ponte de Lima a 4
de Março de 1125.
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Arcos de Valdevez seleccionada
para Prémio European Leaf

CONCURSO visa reconhecer as conquistas ambientais das cidades e vilas,
que procuram a sustentabilidade e a eco inovação.
ARCOS DE VALDEVEZ
| Redacção |

Arcos de Valdevez faz parte das
14 cidades/vilas selecionadas
para concorrer ao Prémio European Green Leaf 2022, sendo as
restantes Bistriţa, Romênia; Elsinore, Dinamarca; Frascati, Itália; Gavà, Espanha; Haskovo,
Bulgária; Las Rozas de Madrid,
Espanha; Oliveira do Hospital e
Valongo Portugal; Petrinja,
Croácia; Pleven, Bulgária; Sisak, Croácia; Treviso, Itália; e
Winterswijk, Países Baixos.
O ‘European Green Leaf
Awards” visa reconhecer as conquistas ambientais das cidades e
vilas, que buscam a sustentabilidade urbana e a eco inovação,
bem como inspirar outras a im-

plementar medidas nesse sentido.
Um painel de especialistas realizarão uma avaliação técnica de
cada inscrição para selecionar
uma lista de cidades finalistas.
Os vencedores serão anunciados
numa cerimónia em Lahti, Finlândia, que é a Capital Verde Europeia para 2021. Duas cidades
vencedoras da EGLA 2022 receberão € 200 mil cada para serem
utilizadas em projetos/ações para melhorar a sustentabilidade
ambiental e alcançar a visão de
sustentabilidade do local.
Arcos de Valdevez está integrada na Reserva Mundial da
Biosfera, no Parque Nacional
Peneda Gerês. O concelho tem
uma área do seu território integrada na rede Natura 2000 e na

Reserva Ecológica Nacional.
Tem uma das poucas áreas classificadas como Paisagem Cultural nacional, como é Sistelo.
Está em curso um programa de
valorização das paisagens e das
zonas ribeirinhas. Está a executar um Plano Verde e um plano
de reabilitação urbana de espaços públicos e edifícios, suportado no conceito de eco urbanismo.
Está a implementar o projeto
Oficinas de Criatividade Himalaya, o Parque Biológico, o Centro de Biodiversidade do Vez, as
ecovias, o ecoparque do Vez, entre outros.
O Municipio tem vindo a realizar vários projectos e iniciativas
de valorização e preservação
da excelência ambiental.

§nota
Candidatura aprovada

Ponte da Barca integra rede nacional
de municípios amigos da juventude
O Município de Ponte da Barca viu aprovada a sua candidatura à Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude. Com a adesão a esta plataforma
criada pela Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ), estreitamse, ainda mais, os compromissos assumidos pela Câmara Municipal de fazer
evoluir as políticas locais da juventude, numa lógica colaborativa e de partilha de boas práticas associativas e municipais.
A adesão a esta rede pioneira eleva o actual compromisso da autarquia barquense com os jovens do concelho, como atesta o vereador do Pelouro da
Juventude, José Alfredo Oliveira: “a integração nesta rede consolida estratégia da autarquia na promoção de ações destinadas aos jovens, de forma a
reforçar a ligação entre o movimento associativo juvenil e a autarquia e estimular uma participação mais ativa dos jovens na vida cívica, cultural e política do município”.
Entre as vantagens da adesão a esta iniciativa destaca-se o acesso a uma rede nacional com partilha de boas práticas municipais em matérias de políticas de juventude; a criação de sinergias, contactos e partilha de informação
privilegiada num grupo restrito; e a participação prioritária e acesso a seminários e cimeiras sobre “Associativismo e Juventude”, assentes em processos
de educação não formal e diálogo jovem. Esta adesão confere a Ponte da
Barca o “Selo de Município Amigo da Juventude”, enquanto símbolo e garantia de uma autarquia que privilegia e se preocupa com os jovens.
O arranque deste projeto conjunto está previsto para o próximo dia 5 de
março, com a realização virtual do primeiro Encontro de Municípios Amigos
da Juventude, no qual serão apresentadas as linhas orientadoras desta plataforma e os projectos FNAJ de impulso e otimização da ação para a juventude em Portugal.
Publicidade

7 DICA
DICAS
S PRÁ
PRÁTICAS
ÁTICA
T
S DE POUPANÇA
POUP
PANÇA
A
AP
PARA
A
ARA
A QUEM
QUE VAI
VAI
A C
COMPRAR
OMPRAR
AR A SUA
SUA PRIMEIRA
PRIMEIRA
A CASA
CASA

C
omprar a sua primeir
a casa
casa é a rrealização
ealização de um sonho par
a si?
Comprar
primeira
para
J
á se imagina a viver
viver sozinho
sozinho ou até quem sabe ac
ompanhado, a
Já
acompanhado,
desfrutar do seu espaço,
espaço, da sua liber
dade e independência?
liberdade
para muitas pessoas um objetivo
C
omprar um imóvel
imóvel é para
objetivo de vida e
Comprar
nós sabemos que tem um signific
ado emocional muito especial. É
significado
envolve elevados
elevados recursos
recursos e que pode
também uma decisão que envolve
finanças por um longo pr
azo. P
or isso, o ideal é
impactar as suas finanças
prazo.
Por
com calma.
calma. A
final, não quer que o seu sonho
tomar esta decisão com
Afinal,
vire um verdadeiro
verdadeiro pesadelo, não é?
vire
Pensando nisso, listamos 7 dic
as pr
áticas que o v
ão ajudar a
Pensando
dicas
práticas
vão
juntar dinheiro
dinheiro para
para c
omprar a sua primeir
ac
asa.
poupar e a juntar
comprar
primeira
casa.
C
onfira neste artigo.
Confira

ZOME
ZOME EM BRAGA:
BRAGA: Rua
Rua do Complexo
Complexo Desportivo,
Desportivo, 36, 4715-027 B
Braga
raga

Leia mais aqui:

14

5 de Março 2021 correiodominho.pt

Desporto

NA SÉTIMA FINAL É PARA “GANHAR A TAÇA”

SC BRAGA carimbou a sétima presença na final da Taça de Portugal, ao vencer de forma épica no Estádio do Dragão. Rui Casaca,
director geral, deixou claro que troféu é para vencer. Última presença foi em 2016 e ditou a segunda Taça da história do clube.
SC BRAGA

+ finais

| Joana Russo Belo |

É sétima presença do SC Braga
no Jamor e a ambição é clara:
vencer a Taça de Portugal. No
museu do clube brilham já dois
troféus - conquistados em 1966
e 2016 - e estes guerreiros de
Carlos Carvalhal já deixaram
claro em campo que vencer é a
palavra de ordem, daí que depois
do triunfo épico no Estádio do
Dragão, diante do FC Porto, deixando pelo caminho o actual detentor da Taça, não haja impedimentos ao sonho arsenalista.
“Vamos querer ganhar a Taça,
já que estamos apurados para a
final. Em relação ao campeonato, é muito difícil perspectivar.
Terá de ser jogo-a-jogo. Há muitas equipas perto e podemos baixar. Vamos tentar manter a nossa
posição, mas sabendo que é, extremamente, difícil”, revelou
Rui Casaca, director geral da
SAD do SC Braga, em declarações à Renascença horas depois
do apuramento para o Jamor,
lembrando que têm “feito finais
com equipas grandes” e que estão “preparados para tudo”.
É este espírito de raça guerreira
a imagem de marca deste SC
Braga da era de Carvalhal, que
chega de forma inédita à segunda final na mesma época, depois
de ter marcado presença no due-

SC BRAGA

SC Braga vai pisar o relvado do Jamor pela sétima vez na história do clube, depois de uma noite épica no Dragão

lo decisivo da Taça da Liga,
frente ao Sporting.
Com o triunfo no Dragão, o SC
Braga escreveu mais uma página
de ouro na história e vai pisar o
relvado do Estádio Nacional pela sétima vez. A última presença
na final foi em Maio de 2016 curiosamente 50 anos depois da
conquista do primeiro troféu, em
1966, com um golo de Perrichon
a dar o triunfo frente ao Vitória
de Setúbal - presságio que aca-

Avançado bisou no Estádio do Dragão

Imprensa espanhola destaca
noite de sonho de Abel Ruiz
SC BRAGA

| Joana Russo Belo |

Foram precisos apenas vinte minutos para Abel Ruiz brilhar no
Estádio do Dragão. O avançado
espanhol foi o grande destaque
da segunda mão da Taça de Portugal - no triunfo do SC Braga
frente ao FC Porto - ao marcar
dois golos de rajada e de belo
efeito e ainda ter visto o ferro
negar-lhe o hat-trick.
Uma exibição em grande plano
que mereceu elogios na impren-

sa espanhola, destacando a excelente temporada que o antigo jogador do Barcelona está a realizar com a camisola bracarense.
O jornal espanhol As realçou,
ontem, a exibição e os dois golos
do jovem avançado de 21 anos,
que é já o melhor marcador da
Taça, com sete golos.
A saída de Paulinho para o
Sporting, no mercado de Janeiro, abriu uma vaga na frente de
ataque dos guerreiros e Ruiz está
a justificar a aposta de Carlos
Carvalhal.

bou por se cumprir com a conquista da segunda Taça, com
Paulo Fonseca no comando.
Frente ao FC Porto, os arsenalistas estiveram a vencer com golos de Rui Fonte e Josué, mas viram os dragões empatar com um
bis de André Silva e a levar a decisão para as grandes penalidades. Na lotaria, o herói foi Marafona ao defender os remates de
Herrera e Maxi Pereira e a Taça
veio para Braga.

No ano antes, em Maio de
2015, o SC Braga de Sérgio
Conceição teve o troféu nas
mãos, com golos de Éder e Rafa
Silva, mas deixou escapar ao
permitir o empate dos leões nos
últimos minutos, por Slimani e
Montero. Nos penáltis, a equipa
leonina foi mais feliz.
Olhando ao histórico, é preciso
recuar depois até 1998 para mais
uma final dos bracarenses comandados por Alberto Pazos,

§I Liga
Fica por conhecer árbitro do dérbi minhoto

Nuno Almeida dirige jogo em Barcelos
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou,
ontem, os árbitros para sete dos nove jogos da 22.ª jornada da I Liga. Manuel Oliveira é o juiz escolhido para apitar hoje a recepção do Sporting ao
Santa Clara, já no Gil Vicente-FC Porto, amanhã, estará Nuno Almeida, assistido por André Campos e Carlos Campos. Marcos Brazão será o quarto árbitro, enquanto Rui Oliveira estará no VAR, com João Bessa Silva como assistente. Programa da jornada: Paços de Ferreira-Nacional (hoje, 18.30 horas)
Árbitro: Iancu Vasilica; Sporting-Santa Clara (hoje, 20.45 horas) Árbitro: Manuel Oliveira; Portimonense-Tondela (amanhã, 15.30 horas) Árbitro: Manuel Mota; Gil Vicente-FC Porto (amanhã, 18 horas) Árbitro: Nuno Almeida;
Boavista-Famalicão (amanhã, 20.30 horas) Árbitro: André Narciso; Marítimo-Moreirense (domingo, 17.30 horas) Árbitro: Luís Godinho; Rio Ave FC-SC
Farense (domingo, 20 horas) Árbitro: João Pinheiro. Ficam apenas por conhecer os árbitros da deslocação do Benfica ao terreno do Belenenses e do
dérbi do Minho, entre SC Braga e Vitória SC.

2016
SC Braga - FC Porto
2-2 (4-2 após penáltis)
2015
Sporting - SC Braga
2-2 (3-1 após penáltis)
1998
FC Porto - SC Braga
3-1
1982
Sporting - SC Braga
4-0
1977
FC Porto - SC Braga
1-0
1966
SC Braga - V. Setúbal
1-0
frente ao FC Porto, que os azuis
e brancos de António Oliveira
venceram, com golos de Aloísio,
Jardel e Artur.
Antes, em 1982, o SC Braga de
Quinito mediu forças com o
Sporting, que venceu fruto de
um bis de António Oliveira e golos de Manuel Fernandes e Rui
Jordão. Em 1977, diante do FC
Porto de José Maria Pedroto,
Fernando Gomes marcou o golo
decisivo dos dragões.

§Taça
Segunda mão da meia-final
Benfica elimina Estoril
e vai medir forças
com o SC Braga
Depois de ter vencido o Estoril na
primeira mão, por 3-1, as águias
voltaram a vencer os canarinhos,
num jogo disputado ontem no Estádio da Luz
Gonçalo Ramos abriu a contagem,
ainda na primeira parte, sentenciando desssa forma a eliminatória
a favor da equipa de Jorge Jesus. Na
recta final Waldschimdt fez o 2-0.
O Benfica vai agora medir forças
com o SC Braga, a 23 de Maio, na final da Taça de Portugal.
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“Para nós é, certamente, uma final”
GIL VICENTE recebe, amanhã, o FC Porto, num duelo da 22.ª jornada da que Ricardo Soares encara
como uma final. Técnico garante ambição para conquistarem pontos e deixarem a cauda da tabela.
GIL VICENTE

| Joana Russo Belo |

Vai ser assim até ao fim do campeonato: cada jogo vai ser encarado como uma final para o Gil
Vicente. Sedenta de pontos - na
cauda da tabela classificativa a
apenas um de distância dos dois
últimos classificados, Marítimo
e Boavista - a equipa gilista vai
entrar em campo, amanhã, frente
ao FC Porto (18 horas), em jogo
da 22.ª jornada da I Liga, com
ambição de conquistar pontos.
“Para nós é, certamente, uma
final, cada jogo tem de ser o
mais importante da nossa vida,
porque nós necessitamos de
pontos para atingirmos o nosso
objectivo. Temos de encarar todos os jogos até ao final desta
forma”, frisou Ricardo Soares,
assumindo uma “vontade enorme de ir a jogo”, mesmo sabendo que será “complicado”.
“É com uma equipa com muita
qualidade, que luta por objectivos diferentes dos nossos, mas
nós temos como ambição conquistar pontos, porque são extremamente importantes para a
nossa caminhada”, acrescentou
o técnico gilista, elogiando o adversário.
“O FC Porto vai apresentar-se
aqui com os melhores jogadores,
com os mais competentes para

GIL VICENTE FC

Ricardo Soares lembra a necessidade de pontos do Gil Vicente e diz que vão encarar todos os jogos até ao fim do campeonato como finais

tentar levar de vencida o Gil Vicente. Sabemos que o FC Porto é
uma equipa muito agressiva na
reacção à perda de bola, que tem
muita vertigem, ataca muito
bem a profundidade e tem dois
laterais que passam para atacar
com mais gentes”, explicou,
destacando Taremi, que diz ser
“um finalizador nato e muito eficaz” e Sérgio Oliveira, “um pensador que sabe colocar a equipa
nos vários ritmos de jogos”.
Os dragões jogam em Barcelos

depois de terem sido eliminados
da Taça de Portugal, pelo SC
Braga, desaire que Ricardo Soares não consegue avaliar se é
vantagem ou desvantagem na
perspectiva da reacção da equipa
de Sérgio Conceição.
“A derrota é do FC Porto, não é
do Gil Vicente, tem que ser analisada pelo FC Porto. Não podemos medir com exactidão o que
vai acontecer. Sabemos é que é
um jogo difícil e estamos preparados para ele, perante uma

equipa com qualidade que, mesmo nesses momentos, consegue
sempre arranjar uma motivação
extra para dar a volta à situação.
Mas o mais importante é o nosso
processo, a nossa qualidade e
coragem de ir a jogo com ambição de conquistar pontos e pôr o
FC Porto numa zona que não seja confortável para eles. Que
possamos fazer um jogo assertivo com poucos erros e que sejamos, extremamente, eficazes no
ataque”, rematou.

§feminino
UEFA
Selecção nacional sobe
ao 17.º lugar do ranking
Terminada a fase regular de qualificação para o Euro 2022, e com lugar
reservado no play-off que se disputará em Abril, Portugal subiu no
ranking de coeficientes de selecções
femininas da UEFA. A notícia foi
avançada pelo organismo que tutela o futebol europeu, na véspera do
sorteio das eliminatórias que decidirão a atribuição das últimas três
vagas na fase final. Numa lista com
50 selecções femininas europeias,
liderada pelos Países Baixos, vencedores do último Campeonato da Europa feminino, a equipa das quinas
aparece destacada no Top 20 europeu, ocupando a 17.ª posição.
Portugal, que somou seis vitórias,
um empate a apenas uma derrota
em oito jogos disputados no Grupo
E de apuramento para o Euro 2022,
totalizou 28.937 pontos no encerramento da fase de grupos, o que lhe
permitiu uma subida de dois lugares em relação ao ranking de 2019.
A ascensão de Portugal no ranking
da UEFA poderá reflectir-se na distribuição dos potes para o sorteio
da primeira etapa do Campeonato
do Mundo, com a armada lusa a
ver-se na possibilidade de ser enquadrada num pote de equipas
muito cotadas. O sorteio da fase de
qualificação do Mundial de 2023 irá
acontecer em data a divulgar pela
UEFA. Portugal, recorde-se, vai ficar
a conhecer, esta sexta-feira, a partir
das 11 horas, o adversário na corrida à fase final do Europeu.

Vitória SC põe fim a ciclo de oito jogos sem triunfos

Regresso às vitórias com um golaço
LIGA REVELAÇÃO

| Joana Russo Belo |

Oito jornadas depois, o regresso
aos triunfos. O Vitória SC quebrou o ciclo negativo e voltou a
festejar os três pontos, na recepção ao Rio Ave, vencendo por
2-0, na Pista de Atletismo Gémeos Castro, em jogo da 12.ª
jornada da segunda fase da Liga
Revelação, no grupo de apuramento para a Taça Revelação.
Após uma primeira parte equilibrada e sem golos, um golaço
de Herculano Nabian abriu o
marcador, aos 53 minutos. O jo-

lll
Vitória SC colocou fim
a oito jornadas seguidas
sem triunfos, somando
o segundo em 12 jogos
nesta fase. Só os dois primeiros classificados garantem apuramento para a
Taça Revelação. Vimaranenses ocupam o 5.º lugar.
vem de 17 anos brilhou com um
grande remate de fora da área,
em arco de pé direito, e esteve
perto de bisar na partida logo de

seguida.
Depois, foi a vez do guardião
húngaro, Antal Bencze, negar o
empate, aos 65 minutos, defendendo uma grande penalidade a
João Teixeira. O guarda-redes
do Vitória SC voltou a dar cartas, minutos depois, em mais
uma ocasião dos visitantes.
Os vimaranenses voltaram a
assumir as rédeas do jogo após
uma fase mais ofensiva do Rio
Ave e ampliaram o marcador,
aos 89 minutos, num cabeceamento certeiro do médio Diogo
Paulo, que sentenciou o jogo e o
regresso às vitórias.

VITÓRIA SC

Herculano abriu o marcador com um grande remate de fora da área
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Vianense sonha com lugares do pódio

EQUIPAS MINHOTAS têm objectivos diferentes para o campeonato, mas mostram a mesma ambição para este jogo, vencer
e ficar com os três pontos. O Cerveira quer fugir aos lugares de despromoção e o Vianense pretende chegar aos lugares do podio.
CAMPEONATO DE PORTUGAL
| Barbara Pereira |

O Clube Desportivo de Cerveira
e Sporting Clube Vianense defrontam-se este sábado, pelas 15
horas, para um dérbi minhoto.
O Vianense encontra-se neste
momento em sexto lugar, com
23 pontos, menos dois que o
quinto classificado, Maria da
Fonte, e apenas menos cinco que
o quarto classificado.
Já o Cerveira precise de pontos
para fugir a zona de despromoção. Em penúltimo lugar, com
apenas 13 pontos conquistados,
os minhotos querem vencer ja o
Vianense neste sábado, para tentarem chegar aos lugares cimeiros, e apanhar o Bragança, que
tem apenas mais três pontos somados.
Depois da derrota fora de portas frente ao Maria da Fonte, o
Cerveira quer, desta feita em ca-

sa, ficar com os três pontos frente ao Vianense.
“Não estamos a passar pela
melhor fase do campeonato. Não
estamos em ultimo, mas estamos
perto disso, e queremos mudar o
rumo das coisas. Vimos de uma
derrota, mas queremos vencer
este jogo. Temos todo o respeito
pelo Vianense, mas sempre que
jogamos, entramos para ganhar,
apesar de nas ultimas jornadas
não termos demonstrado isso.
Queremos vencer e ainda vamos
a tempo de garantir a manutenção”, afirmou o treinador do
Cerveira.
Ja o treinador do Vianense
também mostra a ambição de
vencer este jogo e conseguir
chegar ao pódio dentro das próximas jornadas. “O nosso principal objectivo, para alem da manutenção, era tentar a subida.
Neste momento estamos em sexto lugar, muito próximos do

DR

Cerveira quer vencer para fugir a despromoção e Vianense quer chegar ao pódio

lll
O jogo entre Cerveira e Vianense realiza-se no sábado, com os
dois treinadores com as mesmas ambições, conquistar os três
pontos.

§Campeonato de Portugal

Filipe Gonça aponta a uma recuperação da equipa

Brito tenta fugir à despromoção

Serie A

SC Braga B quer manter-se líder isolado
e Vilaverdense quer vencer os últimos

SÉRIE B

| Bárbara Pereira |

Depois de dois empates a uma
bola e de ter vencido a ultima
partida pela vantagem mínima, o
Brito SC defronta agora os vimaranenses do Pevidém, ja este
domingo, pelas 15 horas.
Apesar de ter conquistado pontos nas ultimas jornadas, o Brito
encontra-se nos últimos lugares
da tabela classificativa, enquanto que o Pevidém esta em primeiro lugar isolado no campeonato, com 30 pontos conquistados, contra 14 pontos do Brito.
Não será um jogo fácil, e o treinador do Brito afirmou que quer
vencer, mas que não esta a espera ter a vida facilitada.
“Não estamos na melhor fase
do campeonato, vimos de uma
vitória, e queremos continuar a
conquistar pontos, mas sabemos
que este jogo vai ser muito difícil para nos. Vamos jogar em casa, o que e sempre benéfico, mas
neste momento, sem termos os

quinto e esperemos que dentro
das próximas jornadas possamos
chegar ao pódio. Este dérbi minhoto joga-se este sábado.
Em relação a classificação e de
que forma a pandemia veio afectar as equipas, ambos os treinadores concordaram com o facto
de que o Covid19 veio abalar a
confiança dos jogadores e prejudicar os clubes de forma financeira.
“A pandemia veio mexer com
os cofres dos clubes. Nos dependemos de patrocínios e das receitas das bilheteiras e sem publico fica difícil aguentar com as
despesas. Tivemos alguns casos
no plantel e no clube em geral,
mas nada de muito grave. Agora
só queremos que a pandemia
passe para voltarmos a ter publico nas bancadas que tanta falta
nos faz para apoiar a nossa equipa nesta caminhada”, contou o
técnico da equipa de Cerveira.

A equipa B dos arsenalistas continua destacado na frente da Série A da AF
Braga com 45 pontos, mais sete que o segundo classificado, Merelinense,
com 38 pontos. Depois de ter somado apenas um ponto na última jornada em casa frente ao Juventude Pedras Salgadas, os bracarenses esperam
voltar a vencer ja nesta jornada, desta vez fora de portas frente ao Mirandela, no próximo domigo, dia 7 de Março. O Mirandela e terceiro classificado e também vem de um empate a zero em Viana do Castelo, onde dividiu pontos com o Vianense. Já o Vilaverdense também empatou na
última jornada a duas bolas frente ao Montalegre e encontra-se em sétimo lugar no campeonato com 21 pontos conquistados, mais um que o oitavo classificado, Vidago. Esta jornada, os vilaverdenses não têm tarefa
fácil, uma vez que vão defrontar o Águias Vimioso e quer fugir dos lugares
de despromoção.

Serie B

Berço quer chegar aos primeiros lugares
DR

Filipe Gonça vem de uma vitória e quer dar continuidade ao bom momento

nossos adeptos por causa da
pandemia, o factor casa deixa de
ser assim tão determinante. Em
relação ao Pevidém e uma excelente equipa, que esta em primeiro lugar e que nos vamos fazer de tudo para conseguir

vencer o líder. Sabemos que não
temos tarefa fácil e que eles querem vencer para serem lideres
isolados mas vamos tentar”,
concluiu o treinador do Brito
SC, em relação ao jogo de domingo.

O Berço tem sido uma das sensações da Série B do Campeonato de Portugal, estando neste momento em terceiro lugar na tabela classificativa.
Com 23 pontos conquistados, os mesmos que o quarto classificado, São
Martinho, o clube de Guimarães pretende chegar aos primeiros lugares
do campeonato e deixar o São Martinho para trás. A tarefa não é fácil,
pois são quatro os pontos que separam o Berço do segundo lugar ocupado pelo Fafe com 27 pontos, e sete pontos de diferença para o primeiro
lugar, ocupado pelo Pevidém com 30 pontos. Nesta jornada, o Berço joga
frente ao Rio Ave B, depois de ter vencido o Mondinense por 4-1.
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§Campeonato de Portugal

AD Fafe tenta aumentar
pressão sobre o Pevidém

Golo na própria baliza esquecido com tento vitorioso

Episódio negativo ultrapassado

FAFENSES seguem em segundo lugar, a três pontos do líder Pevidém,
mas menos um jogo e tentam continuar a pressionar os vimaranenses.
CAMPEONATO DE PORTUGAL
| Barbara Pereira |

Fafenses seguem atentos a qualquer deslize por parte do Pevidém para tentarem chegar ao topo da tabela classificação
A AD Fafe segue em segundo
lugar, joga frente ao Vitória SC
B e pretende garantir a vitória e
os três pontos para não deixar
fugir o primeiro classificado.
Com 27 pontos conquistados,
apenas menos três que o Pevidém, o Fafe aspira a chegar ao
primeiro lugar, mas para isso
tem de vencer, fora de portas, os
vimaranenses.
A equipa B do Vitória SC, está
neste momento em sexto lugar.

DR

São apenas três os pontos que separam Fafe de Pevidém

Recorde-se que os vitorianos já
tinham ‘ajudado’ os fafenses,
depois de terem roubado pontos
ao Pevidém, empatando a uma
bola.

Com dois jogos sem conhecer
o sabor da derrota, os vimaranenses não vão facilitar, mas a
equipa deFafe, não quer afastar-se dos lugares do topo.

Rui Faria tem sido o homem do momento na equipa do Länk FC Vilaverdense nos últimos jogos. Antes do empate frente ao Montalegre por
duas bolas, na jornada passada, Rui Faria foi o protagonista em dois jogos distintos e por motivos bem diferentes.
No jogo frente ao Vianense, a equipa de Vila Verde perdeu por 2-0, sendo
que o último golo da partida, ao minuto 90+4, foi protagonizado por
Rui Faria, que marcou na própria baliza. Um golo caricato, já que a bola
bateu na barra antes de ser empurrada por Rui Faria, que estava completamente sem oposição, e ter entrado na baliza dos vilaverdenses, fazendo assim o segundo golo do Vianense na partida e sentenciando a derrota frente à equipa natural de Viana do Castelo.
Este lance acabou por ter outro tipo de repercussões, uma vez que se tornou viral nas redes sociais e levou a que o jogador fosse insultado por
muita gente, inclusive pelos próprios adeptos do seu clube, havendo
mesmo acusações de viciação de resultados desportivos.
No entanto, logo no jogo seguinte, Rui Faria redimiu-se dessa jogada infeliz que tinha protagonizado, sendo o marcador do golo que permitiu à
equipa treinada por Carlos Cunha vencer a formação do Cerveira. Nos
festejos desse golo, o jogador começou a chorar e foi abraçar o técnico
da equipa de Vila Verde.
Sobre este assunto, o treinador Carlos Cunha não quis falar, dizendo apenas que está encerrado. Apenas afirmou que a melhor resposta que o
clube pode dar aos assédios que o Vilaverdense tem sofrido, assim como
o próprio jogador, é o silêncio. De qualquer forma, a confiança no jogador não foi nunca posta em causa, tanto é que o técnico da formação de
Vila Verde colocou Rui Faria como titular na partida frente ao Cerveira,
tendo o jogador sido considerado o melhor em campo e ter feito o golo
que deu a vitória à equipa.
Publicidade
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‘Alcaide’ puxou por Tamila
na piscina de Maximinos

Treinos e estudos

“Se um cadete
com 9 ou 10 anos
precisa de faltar a
um treino para
estudar para um
teste, algo está mal”

NADADORA OLÍMPICA que completa este mês 22 anos conversou com a página Desporto & Saúde
do Município de Braga e contou como começou a prática desportiva, falou de treinos e estudos.
NATAÇÃO

| Rui Serapicos |

Fernando Albino, um treinador
já reformado é mais conhecido
em Braga como o ‘Alcaide’ foi
quem estimulou Tamila Holub
ainda criança para ela evolui na
natação. Em aulas na Piscina
Municipal de Maximinos “era
suposto eu estar no grupo dos
mais novos e o Alcaide pediu
que eu desse um salto; eu era
bem maior do que os outros e fui
parar logo ao meio da piscina.
Por isso, ele disse: não, vai ter
com os mais velhos. As outras
crianças faziam cinco pistas e eu
fazia sete. Ele puxava um bocadinho mais por mim, porque se
calhar via que eu conseguia”,
lembrou a nadadora, que esteve
nos Jogos Olímpicos do Rio de
Janeiro em 2016 e volta a ter
apuramento para Tóquio 2020,
entretanto adiados para 2021.
“Naquela fase, a minha mãe
trabalhava muito e não tínhamos
carro. Por isso eu, com 6 ou 7
anos, ia a pé para a piscina. Era
muito divertido. Já era responsável. Gostava imenso”, lembrou,
em declarações que prestou via
Facebook, através de Zoom, em
conversa com Sofia Araújo e
Miguel Caldas, na página do
Município de Braga ‘Desporto e
Saúde’.
Começando por autodefinir-se
como “rapariga normal que faz o
que gosta, e que tem a sorte de
conseguir fazê-lo bem”, Tamilavincou que se dedica “a 100% à
natação, por isso posso descrever-me como responsável e muito dedicada a algo”.
“Eu tento ser muito positiva e
sorridente, já sofro o suficiente
dentro de água”, realçou .
Por isso, prosseguiu, “é muito
importante manter o pensamento
positivo fora de água, sorrir o
maior número de vezes possível.
Curiosa penso que é tambem
uma palavra que me descreve.
Tento sempre aprender algo novo”.
Nascida em Tcherkássi, a cer-
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Tamila Holub estreou-se em Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em 2016, então com 17 anos

Em geral pelos rapazes

lll
“Naquela fase, a minha
mãe trabalhava muito e não
tínhamos carro. Por isso eu,
com 6 ou 7 anos, ia a pé
para a piscina. Era muito
divertido. Já era
responsável. Gostava
imenso.”
(...)

“Era muito gozada
na natação e escola,
pela ascendência “

“Eu tento ser muito positiva
e sorridente, já sofro o
suficiente dentro de água.”

DR

Nadadora conversou via Zoom com a página Desporto & Saúde

ca de 300 km de Kiev, em Março
de 1999, a nadadora explicou
que a Ucrânia encontrava-se em
situação instável e os pais vieram para Portugal — primeiro o
pai, que já tinha cá amigos. Depois veio a mãe. Tamila ficou
com a avó cerca de um ano na
Ucrânia. Depois veio ter com os
pais e desde os 3 anos vive em
Braga.
“A fase de adaptação foi fácil

“Até ao 9.º ano é bastante fácil”,
respondeu Tamila quando questionada sobre os esforços de
conciliar competição e estudos.
“É estar atento na aula e de vez
em quando dar uma vista de
olhos. Quando agora eu vejo infantis ou cadetes a faltar a um
treino porque têm de estudar para um teste, ou porque têm explicações eu fico parva. Se um cadete com 9 ou 10 anos precisa de
faltar a um treino para estudar
para um teste, algo está mal”, salientou.
“No secundário já é diferente.
Tens que estudar, tens que estar
sempre lá. A mim, calhou-me o
11.º ano num ano de qualificação para os Jogos Olímpicos de
Rio 2016. Esse foi de longe o
ano que me custou mais, porque
a carga escolar é muita. Além
disso, estava a treinar duas horas
de manhã e três horas à tarde, a
faltar meses para estar em Sierra
Nevada em estágios. Mas não se
pode deixar os estudos à parte”,
acrescentou.

para mim, porque para as crianças é sempre mais fácil aprender
uma língua nova. Para os meus
pais foi muito mais difícil. Andei
num colégio em Portugal, andei
no colégio de Nossa Senhora das
Graças. A partir daí o percurso
foi normal. A única coisa fora
do normal, realmente, foi a natação”, considerou.
“Sentia saudades e orgulho,
porque a Ucrânia tem uma cultu-

ra e história muito rica. Gostava,
e ainda gosto, de aprender músicas tradicionais, poemas e literatura. Gosto e acho graça. Mas
neste momento orgulho é a última coisa que eu sinto pela Ucrânia. É mais tristeza, ver como
um país que teve um passado tão
grande veio parar ao estado em
que está agora” — confessou a
nadadora, que se encontra em
estágio de preparação.

Bullying entre atletas foi outro
tema da conversa. “Senti, as
crianças não têm muita noção
dos sentimentos”, recordou,
adiantando que “eu era muito
gozada na natação e na escola,
pela minha ascendência ucraniana e eu também tinha uma
personalidade complicada”.
“As pessoas que mais gozavam
comigo e as que me chateavam
mais são as pessoas de quem eu
agora tenho mais saudades.
Em geral eram rapazes, porque
era com eles que etreinava. O
grupo desfez-se e foi complicado para mim”, admite. A primeira competição foi em Ponte de
Lima.
“Recebi a primeira medalha de
participação, davam a todos. É
uma medalha simples, mas
quando eu olho para ela sei que é
a primeira medalha”, destacou
ainda.
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§atletismo

Mariana corre final europeia como
sénior e bate recorde nacional sub-23

FALHA TÉCNICA DE CONCORRENTE abre, aos 20 anos, primeira final internacional como sénior nos
3000 metros dos Campeonatos da Europa de Pista Coberta. Ontem, na eliminatória, Mariana Machado
superou recorde nacional de sub-23, que datava de 2002.
ATLETISMO

| Rui Serapicos |

A atleta do SC Braga, Mariana
Machado, que ontem se estreou
como sénior em Campeonatos
da Europa, na pista coberta de
Torun, na Polónia, conseguiu o
apuramento para a final dos
3000 metros, beneficiando da
desqualificação de concorrentes
que pisaram, de modo irregular,
o risco separador de pistas. Hoje,
pelas 20 horas, a bracarense de
20 anos corre a primeira final europeia como sénior.
Na corrida eliminatória, a bracarense já tinha obtido a sua melhor marca de sempre na distância, com 8.59.39 minutos, batendo o seu recorde pessoal e,
mais do que isso, superou o recorde nacional de sub-23.
O melhor tempo de sub-23 pertencia à também bracarense
Jessica Augusto, estabelecido
em 2002, com a marca de
9.00.49 minutos.
Campeã nacional no Altice Fórum, em Braga, no passado dia
14 de Fevereiro, com o tempo de
9.09.09, Mariana Machado já tinha corrido os 3000 metros em
9.02.56 minutos.
Ontem, na Polónia, em que o
apuramento para a final era atingido pelas quatro primeiras de
cada uma de duas eliminatórias
mais as que alcançassem os quatro melhores tempos seguintes, a

PORFÍRIO FERREIRA

Mariana Machado corre hoje, aos 20 anos, primeira final como sénior

bracarense correu, como já se
viu, abaixo dos 9 minutos, com
8.59.39, na segunda eliminatória, que foi a mais rápida das
duas.
Esta marca não tinha apurado
directamente Mariana para a final, já o Correio do Minho tinha
ouvido Sameiro Araújo, treinadora da atleta, a destacar a “boa
prova”, tendo em conta a superação de um recorde nacional de
sub-23 que já durava há 19 anos.

Além disso, vincou a juventude
de Mariana, a mais nova em
competição. Só a espanhola,
com a mesma idade de 20 anos,
competia com outras mais maduras, e mais desenvolvidas fisicamente. Lembre-se que Fernanda Ribeiro foi campeã da
Europa em Estocolmo, 1996,
quando tinha 27 anos.
A treinadora explicou que a
preparação para esta prova foi
perturbada com uma lesão ligei-

ra que, não a impedindo de correr “condicionou muito a sua
preparação”.
Questionada se, a atleta, que
começou a competir aos 15 anos
e tem agora 20, pode daqui por
cinco anos já competir com mais
argumentos nesta distância, Sameiro Araújo perspectivou uma
evolução mais rápida, “muito
antes”. Segundo a treinadora, os
planos de Mariana Machado para os próximos tempos passam
por parar a competição, para recuperar da ligeira mazela que a
apoquenta e logo que possível
voltar a treinar para preparar a
qualificação aos Jogos Olímpicos de Tóquio.
A lançadora do peso Auriol
Dongmo, portuguesa de origem
camaronesa, obteve também ontem sua qualificação para a final
do peso ao lançar 18,55 m ao segundo ensaio, depois de 17,78
ao primeiro. O apuramento directo era obtido com 18,40. A final disputa-se hoje a partir das
19.06 horas.
A prova dos 1.500 m teve três
atletas nacionais. Eram apurados
os dois primeiros das quatro séries e repescados os quatro melhores tempos. Isaac Nader correu na 1.ª série e foi 10.º com
3.44,15 minutos Nuno Pereira
correu a 2.ª série, sendo 9.º com
3.42,38. Finalmente na 4.ª série,
José Carlos Pereira foi 12.º com
3.56,44.

Reunião com associações

Federação altera
quadros competitivos
Nos Campeonatos Nacionais de Clubes de pista coberta, após reunião
com os presidentes das Associações
de Atletismo, decidiu-se alargar
a participação do campeonato
nacional da I Divisão a 16 equipas,
informou ontem a Federação
Portuguesa de Atletismo.
Equacionou-se, inicialmente, a possibilidade de realizar a competição
em dois fins-de-semana, com dois
grupos de equipas em competição
indirecta.
Esta fórmula implicaria o prolongamento da competição de Inverno
além do que se considera razoável.
Optou-se assim pelo alargamento
no fim de semana 13-14 de Março,
proporcionando a competição a um
número mais superior de equipas,
adianta a FPA em comunicado.
￼

Pista Coberta

Nacional de clubes
a 13 e 14 em Pombal

O apuramento das equipas participantes no Campeonato Nacional de
Clubes pista coberta – I Divisão,
a realizar a 13 e 14 de Março em
Pombal, é realizado por ordenação
das classificações dos campeonatos
de clubes realizados na pista
coberta e ar livre de 2020.
O Campeonato de Portugal de
Corta-mato Longo, agendado para
o fim-de-semana de 20 e 21 de
Março, será organizado em parceria
com a Associação de Atletismo de
Setúbal no Parque do Serrado, na
pista de corta-mato da Amora,
Seixal, sendo reservado às melhores equipas nacionais e aos atletas
de nível competitivo correspondente, nomeadamente alto rendimento
e atletas de selecções nacionais.

Central do Voleibol Clube de Viana

Nuno Teixeira na selecção nacional
VOLEIBOL

| Rui Serapicos |

DR

Nuno Teixeira, do Voleibol Clube de Viana para a selecção nacional

Nuno Teixeira, do Voleibol Clube de Viana, integra a lista de
pré-convocados para a selecção
nacional de voleivol que iniciam, a partir de 19 de Abril, trabalhos de preparação da fase de
apuramento para o Campeonato
da Europa 2021.
A lista de 25 pré-convocados,

dos quais vão ser escolhidos os
16 que vão representar a turma
das quinas:
Distribuidores — Miguel Rodrigues (Cuprum Lubin/Polónia), Tiago Violas (Benfica), José Neves (Fonte do Bastardo) e
Afonso Reis (Esmoriz GC).
Centrais— Phelipe Martins
(Leixões), Filip Cveticanin (Sp.
Espinho), Gerson Gomes Pereira (Martigues/França), Nuno

Teixeira (VC Viana), José Belo
(Castêlo da Maia) e Ricardo
Martins (Esmoriz GC).
Zona 4 — Alexandre Ferreira
(Seoul Woori/Coreia do Sul),
Lourenço Martins (Tourcoing/
França), Sebastião Leão (São
Mamede), André Marques (Castêlo da Maia), Tiago Pereira
(Holding Graz/Áustria), Nuno
Marques (Benfica) e Alexandre
Gonçalves (GC Santo Tirso).
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Opinião
LUÍS FONSECA Médico

Ideias

As Leges artis numa Emergência Sanitária

A

liberdade ideológica e de participação política está constitucionalmente consagrada. Desta
forma, a generalidade dos cidadãos, médicos incluídos, têm o direito de integrar
as demais associações e cargos políticoadministrativos. Contudo, defender, legitimamente, um modelo social e económico de acordo com uma ideologia pessoal é
diferente de, numa situação de emergência sanitária, um médico proferir declarações ou propor estratégias que deixam no
ar a sensação de uma ausência da independência desejável relativamente ao poder político e/ou de uma aparente “secundarização” de princípios clínico-científicos elementares. Mesmo quando não
exista, ainda, uma evidência científica robusta relativamente aos métodos mais
adequados a aplicar, o bom-senso clínico
deve imperar e o conhecimento até então
existente de medidas eficazes para problemáticas relacionadas e de dados preliminares científicos promissores, deve
nortear, de forma prudente e preventiva, o

aconselhamento clínico-científico e a tomada de decisão. Também, na eventualidade dos recursos desejáveis, humanos
e/ou materiais, serem insuficientes, escamotear a realidade sob o pretexto de evitar um pânico social indesejável não deve
ser nunca parte da solução. Dever-se-á,
antes, desde o primeiro instante, comunicar de forma difusamente esclarecida e
transparente, assumir pública e sinceramente as limitações existentes, produzir
orientações baseadas em critérios rigorosos que as contornem ou mitiguem e planear antecipada e adequadamente à medida que o conhecimento científico
progrida e que a aprendizagem relativamente ao que aconteceu ou está a acontecer in situ ou noutros locais solidifique.
Assim se constrói a credibilidade e a confiança necessárias perante as populações
(aumentando a probabilidade de uma adesão massiva às regras propostas) e a independência fundamental face ao poder político (sem prejuízo, obviamente, de uma
colaboração estreita, harmoniosa e sinér-

gica na esfera das funções a que cada um
compete).
Em circunstâncias em que as leges artis
são imprescindíveis e determinantes para
decisões político-administrativas responsáveis, o médico, independentemente do
cargo que ocupe, não as pode secundarizar e deve:
- (*) no exercício da sua profissão, e na
medida que tal não conflitue com o interesse do seu doente, proteger a sociedade,
garantindo um exercício consciente, procurando a maior eficácia e eficiência na
gestão rigorosa dos recursos existentes;
- (*) tomar decisões ditadas apenas pela
ciência e pela sua consciência.
- (*) prestar os melhores cuidados possíveis no condicionalismo financeiro existente, mas sem, em função deste, realizar
ou prescrever o que considere deletério
para o doente.
- (*) exercer a sua profissão em condições que não prejudiquem a qualidade
dos seus serviços e a especificidade da
sua ação, não aceitando situações de in-

terferência externa que lhe cerceiem a liberdade de fazer juízos.
(*) - Regulamento n.º 707/2016 - Deontologia Médica

lll
Mesmo quando não exista, ainda,
uma evidência científica robusta
relativamente aos métodos mais
adequados a aplicar, o bom-senso
clínico deve imperar e o conhecimento até então existente de medidas eficazes para problemáticas relacionadas e de dados preliminares
científicos promissores, deve nortear, de forma prudente e preventiva, o aconselhamento clínico-científico e a tomada de decisão.

Para onde vai a democracia

A

influente revista americana Foreign Affairs
(Vol. 100. Jan/Fev.
2021) publicou um artigo de
F. Fukuyama com mais dois autores, o qual tem sido extensivamente comentado. Um dos
autores deu mesmo uma entrevista ao jornal Público em que
explica a sua tese.
Segundo os autores, nada é
mais saliente na vida económica e política do que o crescimento das gigantescas plataformas da internet (Amazon,
Apple, Facebook,, Google e
Twitter), já importantes antes
da pandemia, mas que aumentaram o seu peso durante este
período.
Estas empresas, para além do
seu poder económico, exercem
um controlo sobre a comunicação política. Não só dominam a
disseminação da informação,

como coordenam a mobilização
política.
Como reagir contra este crescente poderio económico e político?
Pode-se ter uma abordagem liberal da chamada escola de
Chicago e esperar que o mercado resolva os problemas.
Não é essa a posição considerada atualmente, já que se enveredou pelo aumento da regulação e promoção da concorrência. É o que tem feito a EU. Todavia a questão das big tech não
se esgota nas questões económicas. Estas plataformas podem mandar no resultado das
eleições e moldar a atenção dos
cidadãos e do debate político.
E, é, neste ponto, que os autores
propõem um mecanismo denominado middleware que sirva
de filtro, ou cinto de segurança
às mensagens veiculadas por

J.A. OLIVEIRA ROCHA
Professor Universitário
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essas companhias.
Quão longe estamos da mensagem Fukuyama- que no começo dos anos 90, a seguir ao
fim da Guerra Fria, escreveu o

livro, hoje obsoleto, a que chamou o FIM da HISTÓRIA: um
mundo otimista caraterizado
pela economia de mercado e
democracia liberal.
É óbvio que esta proposta pode ser atacada por antidemocrática e contra a liberdade de expressão. Mas, o público deve
ser alertado para o crescimento
das plataformas da internet,
existindo boas razões que os
políticos se voltem para as leis
antitrust, como remédio. Mas
esta é uma resposta parcial, já
que estas empresas concentram,
não apenas poder económico,
mas também político.
Isto lembra a prática chinesa
de censura da internet e expurgar as notícias que critiquem o
governo e o regime.
Esta observação faz lembrar
um livro escrito em 1992, por
R. George, The East-West Pen-

dulum; isto é, o poder e a cultura dominantes têm oscilado entre o Ocidente e o Oriente, como o pêndulo do relógio. E,
agora está claramente no Oriente, podendo a conceção de democracia ser a chinesa e não a
ocidental. Aforma como o vírus
foi combatido e o crescimento
do poder do Estado anunciam
mudanças, mesmo no design da
democracia que pode aproximar-se do modelo chinês.
Trump foi o que foi; e Biden
não parece capaz de mudar o
paradigma como demonstra o
recente ataque às milícias shiita
na Síria só porque ameaçavam
as tropas americanas acantonadas perto do local. Biden não
percebe que passou o tempo da
hegemonia americana e que
tem que enveredar pelo multilateralismo, se quer continuar a
liderar o planeta.
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Ideias

CARLOS MALHEIRO

Os vírus e suas mutações

C

ontrariamente ao que seria expectável, não nos iremos focar na problemática da pandemia que nos
vem afetando e perturbando, debruçandonos tão só sobre outros vírus que, quer se
queira ou não, são muito mais perigosos e
de efeitos devastadores. Referimo-nos, claro, aos “vírus políticos” que se vêm propalando e desenvolvendo neste país onde se
instalou verdadeiramente uma “merdocracia” de interesses e de inaptos, e onde vêm
dominando e se impondo as forças da Maçonaria, da Opus Dei e da “Opus Gay”.
Com as suas mutações e variantes, diga-se,
mas infetando e contagiando todo o mundo
português, desde há uns tempos a viver uma
reconhecida, notória e sensível perda de valores morais, do sentido da honradez, seriedade, verdade, honestidade e realidade, com
reflexos perversos em termos de verticalidade, de palavra e de carácter.
Se olhamos para a governação, sobramnos as dúvidas e as interrogações quanto a
capacidade de gestão e de decisão, idoneidade, competência e valia dos seus elementos, desde o simples Zé, ao António e à Maria, embora todos deixem entrever vontade
e um querer em oportunidade, afirmação e
presença em todo um folclore de aparato,
ainda que tal se traduza em ser visto num
ato de vacinação, numa visita a uma empresa, num contato com o povo e os media,
sempre em redundância e em exagero, mas
com o cuidado de fazer condizer a máscara
com o vestido ou a roupa que se usa, e de
sempre falar, sorrir e dizer alguma coisa...
sem nada dizer em concreto.
Aliás com o Abril que temos, todos apostam em se evidenciar e em apanhar a jeito
os media e em usar as redes sociais para se
exibirem, se “mostrarem” e serem conhecidos, procurando “trepar” na vida e “ter”
projeção social, dinheiro e obter proveitos e
benesses. E usando a comunicação social
para dar voz e eco às suas ideias mais atrevidas, aos seus mais recônditos segredos e
desejos e fazer vingar os seus interesses, como hoje é visível e palpável nos “julgamentos” à saída dos tribunais, em entrevistas à
medida, em comunicados apropriados, etc.,
e no “aparecimento” oportuno de notícias e
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casos, e sobretudo nos “comentários” dos
profissionais do mais politicamente correto
e do mais conveniente. Porque ajustado a
quem está no poder!
Aliás tem-se assistido nos últimos tempos
a toda uma “batota” na vacinação, onde têm
emergido os “vírus” da política, do chicoespertismo, partidarismo, dos amigos, confrades, familiares, irmãos e mesários das
Misericórdias e Fundações, etc., etc., para
já não se evocar os problemas havidos no
Parlamento, com a E. Estrela agora a dirigir
em vez do Ferro, enquanto se luta com falta de testes em quantidade, de vacinas a
aplicar, duma programação detalhada e segura quanto a um desconfinamento que todos desejam mas que temem, de computadores ainda em míngua, e de todo um estudo detalhado e prático sobre o modo como
as escolas vão reabrir. Entretanto, diga-se,
toda a governação parece girar como uma
barata tonta: vai-se comprar comboios a Espanha, mas em Contumil agora reparam-se
comboios, locomotivas e material que há
anos vinha apodrecendo no Entroncamento
pois o P. Marques (então ministro e hoje deputado europeu do PS) dizia que o material
ferroviário estaria obsoleto e acabado, discute-se hoje a real valia do aeroporto no
Montijo e questiona-se a TAP e sua manutenção, falando-se nos milhões que vamos
lá meter, lembrando-se os dinheiros de impostos ao Estado a que a EDP se furtou com
o “jogo” e “negócio” das barragens alienadas (BE, em ação), mas compram-se à empresa do Magalhães 139 mil computadores
num projeto da escola digital, que há- de
nascer e crescer com o Tiaguinho (mas que
já vêm tarde!). Neste intervalo assiste-se à
permanência no parlamento de um número
avassalador de onerosas figuras e inutilidades, com a J. Lima, deputada do PS e ex-autarca da Trofa, a protagonizar reuniões entre
a Aristopreference do “lobista” brasileiro
Rowles da Silva e a Parvalorem para a compra da Omni (a dona do avião da droga e do
transporte do J. Loureiro), e o mundo político português vai vendo que um “truque nas
nomeações favorece boys do PS”, pois “cerca de 80% dos dirigentes escolhidos foram
nomeados antes em regime de substituiSEDE Praceta do Magistério, 34, Maximinos, 4700 - 222 BRAGA. Telefone:
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Voz ao Consumidor
ção”, com Susana Coroado, Líder da Transparência e Integridade a dizer que tal “é um
ato ilegal e são vantagens competitivas que
não deviam ter”, e que a situação, nas contratações públicas, “revela desleixo e taticismo” e “dá um benefício injustificado e
injusto” com essas nomeações em substituição, que, após grande atraso e demora, se
transmudam em reais nomeações (CM,
1.3.21). Sendo que a “CReSAP responsabiliza os governantes”.
Mas há outros “vírus” que vêm surgindo,
sendo de notar o que se vem passando nas
nomeações para certos lugares e cargos na
justiça de alguns elementos do MP e Juízes,
que acabam por ser ultrapassados em certos
concursos e afastados nas escolhas, quando
lhes são conhecidas condições, qualidades,
valor e mérito para tal, mas que possuem
“anticorpos” por na sua vida profissional e
passado terem sido incómodos ou não maleáveis para o governo e outras forças com
interferência no concreto do poder, e da sua
particular confiança (v.g. Opus Dei ou Opus
Gay e Maçonaria).
Não se avançando com nomes, regista-se a
ameaça de recurso aos tribunais superiores
pelos lesados, sublinhando-se de momento
o “remate “ de Moita Flores quando escreve que “agora é um Portugal despovoado,
moribundo, em cuidados intensivos, submetido e servo de poderes muito maiores” que
vem assistindo a um “debate cívico (…)
afogado pelas tiradas obscenas, ignorantes,
que discutem qual a tapeçaria que deve ser
tirada da Assembleia da República, a destruição do Padrão dos Descobrimentos, os
crimes de guerra de Marcelino da Mata e a
indignação de elites decadentes com medo
da liberdade de expressão, clamando nostalgicamente pela Censura. De fato já alterámos o paradigma. Passámos da luta de classes para a luta sem classe” (C.M. 28.2.21).
Mas impõe-se que nos habituemos às explosivas atitudes e palavras de Ascenso Simões, do PS, mesmo sobre o “mamarracho”
do Padrão dos Descobrimentos, e sua destruição, já que “há uns anos ele insistia que
José Sócrates devia ser condecorado” (id).
Mas lá teria as suas razões, note-se, pois Ascenso há só um, o do PS e mais nenhum.
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As novas etiquetas
energéticas
A etiqueta energética é tradicionalmente uma das ferramentas mais conhecidas dos consumidores no apoio
ao processo de escolha de novos produtos. Concebida no início com a escala energética entre A e G, a etiqueta sofreu alguns ajustes face ao desenvolvimento e à evolução da tecnologia.
Assim, foi necessário ajustar a escala
introduzindo as classes A+, A ++ e
A+++ de molde a dar resposta a produtos cada vez mais eficientes.
Contudo este acrescento de classes
esgotou o seu potencial. Mais, neste
momento não é facilmente percetível
para o consumidor a efetiva diferença
entre classes.
Em 2017 a Comissão Europeia atenta
a situação, publicou o Regulamento
(UE) 2017/1369, relativo à etiquetagem da eficiência energética substituindo a anterior diretiva.
Das alterações introduzidas uma das
mais relevantes e percetível para os
consumidores foi o reescalonamento
da classe energética, efetivando-se assim o regresso à escala de A a G.
Etiquetas em 2021...
A introdução das novas etiquetas
energéticas será faseada.
1 de março de 2021, são implementadas nas lojas físicas e online as etiquetas para os seguintes grupos de
produtos:
- Aparelhos de refrigeração, como
frigoríficos e congeladores, incluindo
aparelhos de armazenagem de vinhos;
- Máquinas de lavar roupa e máquinas combinadas de lavar e secar roupa;
- Máquinas de lavar louça;
- Ecrãs eletrónicos, incluindo televisores, monitores e ecrãs de sinalização
digitais.
No dia 1 de setembro de 2021:
- Fontes de luz (lâmpadas).
Fonte: DGC
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Voz aos escritores

P

orca alemã, porca alemã, porca
alemã, agredia-me a minha Mãe
com um cabide até a madeira rachar. Chamar-me porca nazi doía-me
mais do que as pancadas do cabide no
meu corpo indefeso de menina. Para nós,
os doze mil descentes da Segunda Guerra
Mundial nascidos na Noruega, filhos da
guerra, filhos de um Deus distraído, o inferno da guerra nunca terminou, o inferno
perdura até hoje na bela democracia norueguesa. Nas primeiras décadas deste século ainda há quem nos cuspa e nos insulte na rua. Escrevo em nome desses
inocentes cujas vozes emudeceram no
tempo, no desamor, no preconceito e na
morte. As nossas histórias remontam aos
anos da ocupação da Noruega pelas tropas alemãs. Instigados pelo programa Lebensborn, congeminado na mente diabólica de Heinrich Himmler, um dos
cabecilhas nazis, os soldados germânicos
eram encorajados a procriar com as mulheres dos territórios ocupados. O eugenismo nazi pretendia o apuramento da raça superior, a raça ariana, cabelos loiros,
olhos azuis, pele clara, gente bonita, forte, saudável, gente povoadora da futura
Germânia, o império expansionista almejado por Hitler, o facínora, o tirano, o megalómano conquistador. Algumas mulheres sucumbiam aos encantos dos
soldados, apartavam a razão e abraçavam
a paixão. Outras eram por eles violadas. A
guerra emprenhou mais de doze mil mulheres, mulheres embarrigadas pelos seus

H

á cerca de um ano passámos a ter contacto
muito próximo com
termos como pandemia, confinamento, distanciamento ou regras de segurança, termos esses
que passaram a fazer parte do
nosso dia a dia e que obrigaram
a mudanças.
Neste contexto, tem sido preocupação do governo encontrar
equilíbrio entre a salvaguarda
da saúde pública e da economia
do país e a (re)organização do
trabalho, das escolas (e o seu
encerramento) e de toda a gestão familiar e social a que somos chamados.
Muitos são aqueles que se debatem entre as suas responsabilidades enquanto trabalhadores
e pais (ou responsáveis de menores), situação dificultada pelo
encerramento, no passado dia
21 de janeiro, dos estabelecimentos de ensino e das creches.
Esta dificuldade encontra-se

Filhos de Um Deus Distraído
desprezadas, pelos seus aviltadas, mulheres de cabelos rapados na praça pública
desnudadas, a cruz gamada na pele pintada, na pele enlameada, Putas nazis, putas
nazis, putas nazis, mulheres solteiras, desamparadas, mulheres largadas pelos efémeros amores da guerra que para a Frente
Russa eram enviados. Muitos por lá morriam, doentes, enregelados, baleados, pelo demiurgo Hitler abandonados, o pretenso salvador da pátria que não admitia
rendições, largados pela elite nazi incapaz
de enfrentar o poderio das tropas russas e
o Inverno de trinta graus negativos. As
mulheres em quem plantaram as sementes da vida no país delas desesperavam,
mulheres malvistas que abriram as pernas
ao inimigo usurpador de terras, riquezas e
virtudes florais, mulheres que pariam os
filhos do ódio nas instituições do programa Lebensborn, outras pariam-nos sozinhas, escondidas, como se ao dar vida cometessem um pecado de morte. Algumas
conseguiram ficar com os filhos, outras
entregavam-nos contra vontade para serem adoptados por famílias nazis, outras
depositavam-nos em orfanatos. As feridas
de todos não cicatrizaram no pós-guerra.
A culpabilidade do sangrento conflito, da
monstruosa máquina da morte e do sofrimento, era descarregada em nós, inocen-

tes crianças, estigmatizadas pelo sangue
do inimigo que nos corria nas veias. Na
escola primária chamavam-nos prostitutas alemãs, panascas alemães, escarravam-nos, urinavam-nos, ante a passividade e os risinhos sarcásticos dos professores. Nas quintas exploravam-nos como
escravos, maltratavam-nos, achincalhavam-nos. Nos orfanatos e nas instituições
para alienados, onde convivíamos com
pessoas portadoras de doenças mentais
graves, sofríamos humilhações terríveis.
Éramos escaldados em água a ferver, esfregados com piaçaba e amoníaco até a
pele queimar, para os piolhos, as pulgas e
as obsessivas enfermidades aniquilar.
Éramos trancados por dias em pocilgas,
abafados pelo fedor e o insuportável calor, comíamos levadura e bebíamos água
choca. Éramos violados pelos tutores, pelos pedófilos que lhes pagavam o aluguer
da carne tenra e a devolviam em braços e
a sangrar, pobres crianças penetradas,
maculadas, corpinhos e almas rasgadas,
meninos e meninas incapazes de caminhar. Em casa diziam que éramos a imundice, os suínos alemães deixaram-nos a
sua esterquice, repetiam, a diário, ofendidos com a nossa presença, com o estorvo
dos filhos da guerra que lhes impediam de
olvidar o amargurado passado. Éramos e

somos o bode expiatório dessa guerra,
desse ódio, desse desprezo, nós, meras
crianças, meros adultos que sobrevivem
na vergonha e no estigma dos crimes que
não perpetraram. Muitos de nós suicidaram-se. Foi a raiva que me alimentou todos estes anos, foi também a ânsia por
justiça, uma justiça que nunca se fez, que
nunca se fará. Cento e cinquenta e nove
de nós recorremos aos tribunais da Noruega e ao Tribunal dos Direitos Humanos de Estrasburgo. Alegámos que o Estado norueguês nos negligenciou,
sublinhamos a sua omissão na nossa protecção. Todos os tribunais invocaram a
prescrição. Nós, filhos de um Deus distraído e de uma justiça cega, queríamos
um pedido de desculpas, um reconhecimento do nosso infindo sofrimento. Essas
atenções nunca até nós chegaram.
As guerras no Mundo não terminaram.
O Homem é um ser sedento de poder, um
ser bélico, um eterno predador. É urgente
proteger as crianças vítimas da guerra, filhos do rancor. A convenção da O.N.U.
não é suficiente para salvaguardar os seus
direitos. Estas crianças precisam de uma
convenção específica que as proteja. No
meu infortúnio, tive a sorte de ter a tia
Marie que me amparava, me mimava,
mostrava-me o meu valor. A tia Marie
amava-me. No seu difícil encargo de gestora de uma casa com doze pessoas, a minha tia arranjava sempre tempo para mim.
Todas as crianças do Mundo, na guerra e
na Paz, deviam ter uma tia Marie.

Pandemia, trabalhadores e pais: como conciliar?
salvaguardada para os trabalhadores de serviços essenciais como sejam os profissionais de
saúde, das forças e serviços de
segurança e de socorro (incluindo os bombeiros voluntários),
das forças armadas, dos serviços públicos essenciais e de instituições ou equipamentos sociais de apoio a idosos (como
lares, centros de dia e outros similares), de gestão e manutenção de infraestruturas essenciais, entre outros, cujos menores a encargo são acolhidos nas
instituições de ensino designadas para o efeito.
Para os demais, de forma a dar
resposta e a apoiar os trabalhadores, o Estado criou um apoio
que visa permitir que um dos
progenitores possa prestar assistência a filhos ou outros me-

CLÁUDIA CERQUEIRA
Solicitadora

Voz aos Solicitadores
nores a cargo – com idade igual
ou inferior a 12 anos ou com
deficiência/doença crónica, independentemente da idade –,
decorrente da suspensão das
atividades letivas e não letivas
presenciais em estabelecimento
escolar ou equipamento social
de apoio à primeira infância, a
partir do dia 22 de janeiro de
2021.
O pedido de apoio é instruído
com formulário próprio preenchido e assinado pelo trabalha-

dor, por cada mês de calendário, e entregue à entidade empregadora que o submeterá no
portal da Segurança Social Direta. Os requerentes terão direito a dois terços do seu vencimento, entre os valores limite
de 665,00 e 10.995,00 Euros.
Acresce que os trabalhadores
que tenham condições de exercer teletrabalho e não optem pela sua interrupção, assim como
aqueles que se encontrem a
usufruir de subsídio de doença,
parentalidade ou pré-reforma
com suspensão de atividade, estão excluídos deste apoio.
Muito se tem debatido e questionado acerca dos direitos e
garantias, quer dos trabalhadores, quer dos progenitores, em
tempo de pandemia, verificando-se que tem havido preocupa-

ção, por parte do legislador em
garantir que são assegurados os
direitos num e noutro estatuto.
Os menos protegidos são, no
entanto, os trabalhadores independentes que, muitas vezes, se
vêm forçados a exercer teletrabalho ou a adequar as condições no seu local de trabalho
para que possam receber e
acompanhar os seus filhos.
Apesar da crescente equiparação dos trabalhadores independentes aos trabalhadores por
conta de outrem a que temos assistido nos últimos anos, no que
concerne a benefícios e apoios
sociais, certo é que, nesta situação de apoio excecional à família não existe ainda abrangência
para aqueles.
Caso surja alguma dúvida no
preenchimento de formulários
ou na interpretação de direitos e
deveres, saiba que pode sempre
contar com a disponibilidade do
Solicitador.
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Município de Vila Verde
quer ‘Cultura para Todos’

INCLUSÃO social através da Cultura é o objectivo principal do
projecto dinamizado pela Câmara Municipal de Vila Verde.
VILA VERDE
| Redacção |

A Câmara Municipal de Vila Verde deu
início, recentemente, ao projecto ‘Cultura
para Todos em Vila Verde. O projecto resulta de uma candidatura municipal ao
Programa Operacional Regional do Norte, que tem como entidade coordenadora
o município vilaverdense e conta com a
parceria da delegação de Braga da Cruz
Vermelha Portuguesa, da Academia de
Música e da Aliança Artesanal / Centro de
Dinamização Artesanal. O projecto tem a
duração de dois anos e “pretende investir
num processo de intervenção social com
recurso a práticas artísticas, que se pode
revelar agregador e potenciador da me-

lhoria dos níveis de bem-estar físico e psicológico da população, proporcionar a
aquisição de competências e aprendizagens e fomentar a melhoria de autoconfiança e autoestima junto de vários públicos”, indicou a veradora da Educação,
Cultura e Acção Social da câmara de Vila
Verde. Júlia Fernandes acrescentou que se
trata de “um projecto de inclusão social
que tem como principais destinatários as
crianças e jovens, entre os 6 e 18 anos, a
população sénior e os desempregados do
concelho”.
A inclusão social por via da Cultura é o
príncipal objectivo do projecto que prevê
a participação das escolas , das juntas e
uniões de freguesia, das instituições sociais e de vários agentes culturais.

Cabeceiras de Basto adere
à Hora do Planeta no dia 27
CABECEIRAS DE BASTO
| Redacção |

O município de Cabeceiras de Basto adere à Hora do Planeta 2021, no próximo
dia 27, entre as 20.30 horas e as 21.30 horas.
O convite para a adesão partiu da Associaçao Nacional de Municípios Portugueses e da organização global de conservação da natureza World Wide Fund for
Nature.
Assim sendo, as luzes do edifício dos
Paços do Concelho vão ser desligadas durante uma hora, bem como a iluminação
do Mosteiro de S. Miguel de Refojos, do
Parque do Mosteiro e a iluminação exterior da Casa do Tempo e do Parque Florestal.
No âmbito da evolução da campanha
Hora do Planeta, cujo tema deste ano é a
‘Água e Alterações Climáticas’, o municí-

pio compromete-se em 2021 a desenvolver as iniciativas de promoção da eficiência energética constantes do seu plano de
actividades e orçamento para o corrente
ano, designadamente continuar a substituição de lâmpadas de iluminação convencionais por lâmpadas tecnologia LED,
estimando-se a substituição de cerca de
850 lâmpadas na rede de iluminação pública.
A autarquia vai proceder também à ligação de mais 200 domicílios à rede pública
de saneamento básico.
A Hora do Planeta tem como finalidade
mobilizar indivíduos, empresas e instituições a fazerem parte da discussão e das
soluções necessárias para garantir um futuro saudável e sustentável para todos.
Devido à pandemia do Covid-19, a organização da Hora do Planeta 2021 apela a
que todos fiquem em casa e participem na
Hora do Planeta Digital.

Deputado do PSD debate
direito à saúde no dia 10

Protocolo permite melhor
gestão do património

FAMALICÃO

ARCOS DE VALDEVEZ

| Redacção |

O deputado do PSD Ricardo Baptista Leite é o orador da tertúlia ‘Quartas na Sede’
que o partido organiza no dia 10, pelas
21.30 horas. Em cima da mesa vai estar o
direito à saúde e a responsabilidade indi-

vidual. O encontro vai decorrer em formato on line, pela plataforma ‘Zoom’ e
pelo Facebook. Os interessados em participar devem inscrever-se na página do
PSD/ Famalicão nesta rede social. As
‘Quartas na Sede’ decorrem de 15 em 15
dias e já permitiram debater vários assuntos de interesse para a população.

| Redacção |

Tornar a gestão do património classificado, ou em vias de classificação mais eficiente é o objectivo do protocolo assinado
recentemente entre a Câmara Municipal
dos Arcos de Valdevez e a Direcção Geral

do Património Cultural. O acordo prevê,
ainda, o reforço da cooperação entre as
duas instituições, a inclusão dos dados do
património no sistema de informação
geográfica da Direcção Geral do Património Cultural e a divulgação na página
electrónica daquele organismo governamental.

Prémio António Celestino
com prazos prolongados

Municípios da fronteira querem
medidas de apoio económico

PÓVOA DE LANHOSO

EURO-REGIÃO

| Redacção |

O prazo de entrega dos trabalhos concorrentes ao Prémio Literário Escolar António Celestino 2021, foram prolongados,
por decisão da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso.
A decisão camarária teve em conta a declaração do actual Estado de Emergência
e o encerramento das escolas, o que impede que os alunos redijam os textos em
contexto escolar, conforme prevê o regulamento do concurso.
Assim sendo, o concurso será retomado
no quarto dia útil após o início das aulas
presenciais, possibilitando que os traba-

lhos sejam desenvolvidos em contexto escolar presencial. A data limite para entrega dos trabalhos passará para um mês depois da abertura das escolas e a cerimónia
de entrega dos prémios realiza-se no final
do ano lectivo, em data a anunciar posteriormente.
O concurso Literário Escolar António
Celestino é promovido e organizado
anualmente pela Câmara Municipal da
Póvoa de Lanhoso numa parceria com a
Rede de Bibliotecas Escolares do concelho. O concurso visa fortalecer práticas de
escrita criativa, consolidar os hábitos de
leitura e valorizar a expressão literária
dos alunos dos agrupamentos de escolas
do concelho da Póvoa de Lanhoso.

| Redacção |

Os municípios da fronteira Portugal /Galiza querem medidas de compensação
económica e de estímulo às actividades
empresariais. A posição foi assumida numa reunião realizada ontem pelo Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial
(AECT) Galiza-Norte de Portugal, e em
que participou o AECT Rio Minho, a Comissão de Desenvolvimento Regional do
Norte, o AECT Chaves -Verí, a Xunta da
Galicia e o director de Relações Externas
da Galiza.
Em cima da mesa esteve o efeito do encerramento de fronteiras.

O AECT Rio Minho reiterou a urgência
para que os concelhos do território do Minho afetados polo pelo encerramento da
fronteira “tenham prioridade” no momento da distribuição dos fundos europeus
que estão agora a ser geridos: os do ‘Next
Generation’ e os do próximo quadro comunitário, do programa POCTEP 20212027, no qual tanto a Xunta da Galicia como a CCDR-N têm capacidade de gestão.
Os municípios fronteiriços exigem também a abertura dos postos de fronteira e a
criação de um mecanismo que remova
obstáculos jurídicos e administrativos a
quem atravessa a fronteira. Foi proposto
também, o relançamento da Comunidade
de Trabalho Galiza-Norte de Portugal.
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ID:124391032-59 -

220.000 €

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

ID:124391014-123 -

85.000 €

C.E.:(C) – Apartamento T1 em ótimo estado
no centro da cidade. Com garagem e terraço
com 40 m2. Marque já a sua visita!

ID:124391005-527 -

109.000 €

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

ID:124391047-24 -

59.000 €

C.E.:(F) - Apartamento T4, com garagem fechada
e elevador, na Póvoa de Lanhoso. Apartamento
com 3 frentes e excelente exposição solar.
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

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

VENDO
T1, T2, T3, T4 E MORADIAS

A PARTIR DE 100.000 €
www.nortinveste.com
Telem. 919 778 225

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

Correio

do Minho.pt
Faça a sua assinatura
Nome

Localidade

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€

C. Postal

(junto à Praça de Táxis da Ponte de S. João)

OS
RECEPCIONAM
S
IA
D
S
O
S
TODO
O
EN
U
Q
PE
U
O SE
ANÚNCIO

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

TABACARIA
CENTRAL
Central de Camionagem
Braga

Morada

€ 35.000
Favor ligar ao 927 562 704

QUIOSQUE
DIZERES D’AGORA
Avenida da Liberdade

SINTONIZE 106.0 FM

FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS
* Imóveis: Compra / Venda/ Mediação
* Automóveis. Compra / Venda
* Penhorista: Ouro / Prata/ Relógios/ Pedras Preciosas
* Antiguidades / Obras de arte
* Créditos: Pessoais / Automóvel/ Habitação

E-mail

Tlf./Tlm.

N.º Contribuinte
Junto envio o cheque n.º .................................................................................,

POSSIBILIDADE DE VENDA COM OPÇÃO DE COMPRA!
MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO...

sobre o Banco...................................................................................................

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!!

• 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

FREITAS COSTA & FILHOS, S.A.

www.antenaminho.pt

ARRENDA-SE

Construção Civil e Obras Públicas

CASA
DE QUINTA
EM PEDRA

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

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

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

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

ANUNCIE NAS
NOSSAS PÁGINAS

COMPRE NOS STANDS CM

HYUNDAI BAYON

O IRMÃO MAIS NOVO DO KAUAI
A Hyundai apresentou o seu novo SUV de acesso
no mercado europeu, o Bayon. O Bayon tem dimensões
muito aproximadas às do irmão Kauai.
A nova proposta tem 4,18 metros de comprimento, 1,77 m de largura, 1,49 m de altura e 2,58 m de distância entre eixos. Já a bagageira do Bayon tem 411 litros de capacidade, extensíveis a 1205 litros com os bancos traseiros rebatidos. Esta nova
aposta do segmento B aposta em linhas afiadas, com grupos ópticos em full-LED
de série tripartidos, farolins traseiros em LED em formato de boomerang e uma
grelha larga. No lançamento, o mini-SUV estará disponível em nove cores, incluindo o verde “Mangrove”. No interior, o Bayon pretende ser uma aposta espaçosa e
vem munido de dois ecrãs de 10,25 polegadas , acompanhados de saídas de ventilação e botões similares aos do i20. Vem também equipado com duas tomadas
USB à frente e outras tantas atrás. O sistema de som da Bose e o sistema de carregamento sem fios do smartphone são opcionais. As semelhanças continuam debaixo do capot, com o Bayon a herdar a oferta de propostas a gasolina formadas por
um 1.2 de quatro cilindros atmosférico com 84 cv associado a uma caixa manual de
cinco velocidades, mas também um 1.0 de três cilindros turbo com 100 cv.

DR

Derivado “radical” do i20 vem dotado de uma estética ousada e interior espaçoso.

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 FOCUS HYBRID 125CV
AE-43-OJ – 21.750€
7 ANOS GARANTIA

30
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Agenda
Publicidade

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

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

05:59
06:30
10:00
12:59
14:25
15:59
17:30
19:08
19:59
21:01
21:47
22:53
23:46

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Os Nossos Dias
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
Sexta Às
Joker
Um Jantar Muito Original
Trovas Antigas,
Saudade Louca
00:45 Eléctrico
01:50 The Gift - Tour
Primavera/Verão
03:27 O Sábio

13:18
13:30
13:54
14:00
15:04
15:40
15:58

17:53
18:00
20:48
21:30
22:05
22:54
00:53
01:22
02:26

Cuidado Com a Língua!
Esec-TV
Folha de Sala
Sociedade Civil
A Fé dos Homens
Paineis de Sã...
Liga Portuguesa
de Basquetebol
Esgueira X FC Porto
Nome de Rua
Campeonatos da Europa
em Pista Coberta 2021
Visita Guiada
Jornal 2
A Floresta
Asako I&Ii
Ultra Sessions
Sociedade Civil
Euronews

SIC

TVI

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

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
Investigação Criminal:
Los Angeles 1
02:00 Cinema

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

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
Alta Golpada
Doce Tentação

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

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Sudoku
9

2

labhilariolima@mail.telepac.pt

6

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

Rua José Alves Leite, 36

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
CENTRAL T. 253 811 637

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
ALBARELOS T. 253 498 123

ARCOS DE VALDEVEZ
ARCUENSE T. 258 522 384

PONTE DE LIMA
DA VILA T. 258 948 251

R. José Ribeiro Vieira de Castro, 368

R. Conselheiro Pedro Brito, 594

Av. António Feijó, Loja M

VILA NOVA DE FAMALICÃO
NOGUEIRA T. 252 310 607

CAMINHA
MODERNA T. 258 950 500

VIANA CASTELO
SIMÕES T. 258 822 208

Av. Mal. Humberto Delgado, 87

R. 31 de Janeiro n.º 30

R. da Bandeira, 6-8

GUIMARÃES
PAULA MARTINS T. 253 415 833

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

R. Conselheiro São Januário 95

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

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

VILA VERDE
MISERICÓRDIA T. 253 311 172
Praça da República, 11
Publicidade

5

R. Teixeira de Pascoais, 71

Rua de Galvão s/n

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
CODEÇO SUCR T. 251565821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Urbanização Quinta das Andorinhas, Lj 9

4
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1
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2

3
7
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1
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Rua Queirós Ribeiro, 23-25

antenaminho.pt

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

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216

9

1

FARMÁCIAS

R. Bom Jesus da Cruz, 5

4
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BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

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

910 874 935

CABRITINHA
DE VOLTA
das 8 às 19 horas

918 595 077

253
916
966
936
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253
233
233
233

253
602
602
602

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

925 751 527

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

932 426 373

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

938 241 212
Atracção
Fatal
Loiraça 21 anos,
alta, magra e
peitos grandes.
Elegante

964 131 762

NOVIDADE
3 lindas acompanhantes
Simpáticas e carinhosas
Atendem 24 horas
Espaço com marquesa.

916 241 690

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

Compra taça valiosa
em venda de garagem

Há momentos de sorte...
Uma pequena tigela, de 16 cm de diâmetro,
está a ser considerada um tesouro nos
Estados Unidos da America.
O objecto comprado por apenas 30 euros,
numa venda de garagem no estado de
Connecticut, na verdade é um artefacto do
século 15, que pertencente à dinastia Ming.
A peça será leiloada no dia 17 deste mês e
está avaliada em 400 mil euros.

Cão irrequieto desconcentra
a dona e rouba tapete

Quem tem um cão em casa sabe que nem
sempre é fácil fazer exercício na sua
presença. Os animais pensam que os donos
estão na brincadeira e também querem
juntar-se à festa, o que provoca alguma
confusão. Que o diga esta norte-americana
que tentou, sem sucesso, fazer ioga junto
ao seu cão, o qual, não contente por
desconcentrar a dona, ainda acabou por lhe
roubar o tapete!

Sorteio 18/2021

3 4 21 24 44
+10
Quinta 04/03/21

Sorteio 09/2021

ALEX
Kay

A marca americana
‘Michi Bikinis’,
conhecida por marcar
pela irreverência e
ousadia, mostra a sua
nova linha com a
ajuda de Alex Kay.
O modelito vestido
pela Alex, que já
deixa muito pouco à
imaginação, deve
causar muito impacto
após contacto com a
água.

57 680
015
3.º Prémio 76 526
4.º Prémio 40 897
Terminação 0
Série sorteada 3.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 70

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: Rainha de Copas, que
significa Amiga Sincera.
Amor: Um amigo pode precisar de si.
Mostre-se disponível para ouvi-lo.
Saúde: Poderá sentir-se com sono.
Procure descansar mais.
Dinheiro: Dê atenção às suas
obrigações. Cumpra todos os deveres.
Números da Sorte:
2, 18, 21, 29, 42, 46
Touro
Carta do Dia: Os Enamorados, que
significa Escolha.
Amor: Período propício à resolução de
um conflito. Diga o que lhe vai no
coração.
Saúde: Andará mais irrequieta.
Canalize as suas energias na prática
de uma atividade que aprecie. Faça
exercício.
Dinheiro: Um colega pode dar-lhe uma
ajuda importante. Mostre-se
agradecida.
Números da Sorte:
2, 13, 37, 45, 47, 49
Gémeos
Carta do Dia: O Dependurado, que
significa Sacrifício.
Amor: Evite falar demasiado da sua
vida íntima. Proteja o seu amor.
Saúde: Previna problemas de visão
incluindo abóbora na alimentação.
Dinheiro: Poderá ter de fazer
sacrifícios no trabalho. Será
recompensada.
Números da Sorte:
11, 42, 27, 30, 12, 28
Caranguejo
Carta do Dia: Ás de Espadas, que
significa Sucesso.
Amor: Hoje a sua cara-metade pode
dar-lhe uma grande alegria. Aproveite.
Saúde: Cuide mais dos seus pés.
Aplique diariamente um bom creme
hidratante.
Dinheiro: Defenda os seus ideais com
garra! A vitória espera por si.
Números da Sorte:
7, 18, 19, 26, 38, 44
Leão
Carta do Dia: A Torre, que significa
Convicções Erradas, Colapso.
Amor: Faça um esforço para dar mais
atenção ao seu par.
Saúde: Se exagerou numa refeição,
beba um chá verde.
Dinheiro: Momento desfavorável ao
desenvolvimento de novos projetos.
Aguarde melhores dias.
Números da Sorte:
19, 47, 25, 36, 40, 18
Virgem
Carta do Dia: 2 de Espadas, que
significa Falsidade.
Amor: Aceite o seu par tal como ele é.
Seja feliz.
Saúde: Vai sentir-se bem e com
energia.
Dinheiro: Poderá abrir o negócio que
queria. Cuide dele com a maior
atenção.
Números da Sorte:
1, 8, 42, 46, 47, 49

Balança
Carta do Dia: A Estrela, que significa
Proteção, Luz.
Amor: Poderá ser um raio de luz na
vida de um familiar. Dê-lhe o seu
carinho.
Saúde: Mantenha o bom ritmo do
coração com caminhadas diárias.
Dinheiro: Possível mudança de
trabalho. Está protegida. Pode arriscar!
Números da Sorte:
27, 42, 31, 19, 4, 23
Escorpião
Carta do Dia: 10 de Paus, que significa
Sucessos Temporários, Ilusão. Amor:
Partilhe os seus desejos com a
pessoa amada. Evite conflitos.
Saúde: Possíveis problemas de
hipertensão. Tome sumo de beterraba.
Dinheiro: Concentre-se nas suas
tarefas e faça com que o seu sucesso
dure muitos anos.
Números da Sorte:
9, 12, 18, 25, 42, 47
Sagitário
Carta do Dia: 6 de Paus, que significa
Ganho.
Amor: Seja mais compreensiva com o
seu par. Proteja a relação.
Saúde: Possíveis problemas de azia.
Coma bolachas de água e sal.
Dinheiro: Mantenha-se concentrada.
A sua carreira sairá a ganhar.
Números da Sorte:
9, 17, 25, 27, 29, 42
Capricórnio
Carta do Dia: Rainha de Ouros, que
significa Ambição, Poder.
Amor: Prepare um jantar para a sua
família e ficarão todos felizes.
Saúde: Faça uma massagem
relaxante. Descontrair vai fazer-lhe
bem.
Dinheiro: Se ambiciona mudar de casa
pode ver a oportunidade chegar.
Números da Sorte:
8, 17, 22, 39, 44, 48.
Aquário
Carta do Dia: O Louco, que significa
Excentricidade.
Amor: Poderá encontrar um novo
amor ou assumir um compromisso.
Saúde: Mantenha a boa disposição
comendo frutos secos.
Dinheiro: Boas oportunidades a nível
profissional. Esteja atenta.
Números da Sorte:
1, 6, 18, 20, 36, 45
Peixes
Carta do Dia: 4 de Copas, que significa
Desgosto.
Amor: É importante que seja mais
tolerante e saiba ouvir o seu par. Evite
um desgosto.
Saúde: Pode andar com menos
energia. Durma mais.
Dinheiro: Seja comedida nas atitudes
com os colegas.
Números da Sorte:
7, 9, 24, 26, 41, 43
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Póvoa de Lanhoso

Cheiro a gás levou à intervenção
de bombeiros e GNR no centro da vila

A GNR de Fafe identificou na quarta-feira, dois homens de 21 e 39
anos, suspeitos de terem roubado
três caçadeiras de uma residência.
Os assalto foi cometido em Dezembro do ano passado. Os homens foram constituidos arguídos.

Vieira do Minho

Antigo jardim de infância dá lugar
a centro de actividades ocupacionais

Guimarães

O antigo Jardim de Infância de Vieira do Minho vai dar lugar a um
Centro de Actividades Ocupacionais. Os trabalhos de transformação
e ampliação vão custar cerca de 480 mil euros à Câmara Municipal de
Vieira do Minho. A empreitada, explica o município em comunicado,
é financiada “85 por cento, pelo Programa Operacional Norte é2020”.
O mesmo documento, publicado na página da internet da autarquia,
revela que “esta será a primeira resposta social do concelho de Vieira
do Minho para pessoas com deficiência/incapacidade. A gestão do
espaço resulta de uma articulação entre o município de Vieira do Minho e a Santa Casa da Misericórdia”.

Detenção por furto
em estabelecimentos
Um homem de 25 anos foi detido
ontem por militares da GNR de
Guimarães, por suspeitas de ter
assaltado estabelecimentos
comerciais nas Caldas das Taipas.
A detenção ocorreu no âmbito de
uma investigação policial por
12 furtos em lojas comerciais.
O suspeito terá arrombado janelas
e portas de cabeleireiros, clínicas
veterinárias, cafés e de um centro
de estudos para furtar dinheiro. No
decorrer de uma busca domiciliária,
os militares da GNR apreenderam
moedas, mochilas e uma faca.
Os objectos estarão relacionados
com os furtos praticados. Um outro
homem de 45 anos foi constituído
arguído. O detido foi presente
ontem ao Tribunal de Guimarães.

Montalegre

Detido por posse
ilegal de arma
Um homem de 77 anos foi detido
pela GNR por posse ilegal de arma.
No momento da detenção foram
apreendidas duas armas e diversas
munições. O homem foi presente ao
Tribunal de Montalegre.
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Os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso foram chamados, pelas 15.50 horas de ontem, para uma alegada fuga de gás na Avenida dos Bombeiros Voluntários, na vila da Póvoa
de Lanhoso.
No local, estiveram os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, com dois operacionais e
uma patrulha da GNR. O 'cheiro' a gás na entrada de um prédio naquela artéria levou um
morador a accionar o socorro. O abastecimento de gás ao edifício foi cortado e os operacionais no local aguardaram a chegada de uma equipa especializada.

Viana do Castelo

Choque entre carro e camião
na A28 causou um ferido grave
Um ferido grave foi a consequência de um choqu ocorrido ontem à tarde, entre um automóvel e um camião, na auto-estrada A28, em Viana do Castelo.
O acidente aconteceu ao fim da tarde, no troço da auto-estrada que atravessa a freguesia de
Outeiro,no sentido Viana do Castelo-Valença. A vítima é uma mulher de 25 anos, que seguia
no automóvel e foi transportada ao Hospital de Viana do Castelo.
No local estiveram os bombeiros de Viana do Castelo e a Viatura Médica de Emergência e
Reanimação do Hospital vianense. A GNR registou a ocorrência.
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CUMPRIMOS TODAS AS REGRAS DE SEGURANÇA
PARA O SEU BEM ESTAR E CONFORTO.

LOMAR - BRAGA
JUNTOS PELO MELHOR E MAIS BARATO

PORQUE A SEGURANÇA DOS NOSSOS CLIENTES
E COLABORADORES É A NOSSA MAIOR PREOCUPAÇÃO

#JUNTOS PELO MELHOR

