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Destaque

Crescimento é possível com “alinhar
de vontades” e co-responsabilização

‘O PAPEL DOS MUNICÍPIOS no Desenvolvimento Económico das Cidades’ foi o tema do encontro promovido, anteontem à noite,
pela JSD Braga e pela JSD Famalicão e que juntou os autarcas de Braga, Ricardo Rio, e de Famalicão, Paulo Cunha.
PAPEL DOS MUNICÍPIOS
| Patrícia Sousa |

Braga sofreu, nos últimos anos,
uma “profunda transformação
económica” fruto do “alinhamento entre vontades”, defendeu o presidente da Câmara Municipal de Braga. O “grande
desafio” agora, de acordo com
Ricardo Rio, é “continuar a ter
capacidade para se reinventar”.
Do outro lado da cadeira, o presidente da Câmara Municipal de
Famalicão, Paulo Cunha, destacou o papel importante da “governança do território”, assumindo que Famalicão “é orgulhosamente uma cidade industrial”.
Os presidentes das autarquias
sentaram-se, lado a lado, para
falar do ‘Papel dos Municípios
no Desenvolvimento Económico
das Cidades’, num debate promovido, anteontem à noite, na
Casa das Artes de Famalicão,
pela JSD Braga e pela JSD Famalicão.
Ricardo Rio assegurou que “o
grande sucesso” alcançado nos
últimos anos, e que espera que
seja “duradoiro”, deve-se ao
“alinhamento entre as vontades
de todos os agentes da cidade”.
Assim nasceu a InvestBraga.
“A InvestBraga foi um agente
facilitador de muitos investimentos. Esse trabalho conjunto
foi de facilitar o processo, tornando mais atractivo, desburocratizando processos, facilitando
e estimulando investimentos”,
referiu Ricardo Rio, destacando
aqui uma dimensão que fez “toda a diferença”: o marketing territorial. “Promovemos o destino
Braga como um destino atractivo. Convencemos os investidores a escolherem Braga por terem aqui os alicerces para os
seus projectos diferenciadores
serem desenvolvidos”, contou.
Braga, continuou o autarca,
“sofreu uma profunda transformação do seu perfil económico”.
De 2013 a 2019, a cidade mais
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Braga sofreu uma “profunda transformação económica”, garantiu Ricardo Rio

lll
“O mais importante para
a região é que aqui estão
o 3.º e 4 .º lugar
dos municípios mais
exportadores e isso faz toda
a diferença para o território,
faz do Quadrilátero Urbano
e toda a região um motor
do crescimento de Portugal
e isso é um grande alicerce
do crescimento.”

Ricardo Rio
Presidente CM Braga

do que duplicou o número de turistas. “Todos tivemos de mostrar uma oferta diferenciadora e
de apostar em nichos diferenciados. Houve dinâmicas que fizeram de Braga uma cidade viva e
muito dinâmica. Apostamos
também no turismo de negócios.
Tudo isto teve como alicerce o
crescimento das sinergias que se
criaram”, constatou ainda Ricardo Rio, evidenciando o facto da
cidade “ser reconhecida internacionalmente faz com que mais
investidores internacionais queiram aqui investir”. O desafio

agora “não é tanto o sustentar
esta tendência de crescimento,
mas a grande expectativa é que a
cidade continue a ter esta capacidade de se reinventar”, até porque “hoje já não se fabrica em
Braga, hoje inventa-se em Braga
e isso faz toda a diferença”.
Sobre o desenvolvimento e
crescimento económico também
o presidente da Câmara Municipal de Famalicão lembrou que o
concelho é “um dos que mais
valor acrescenta às importações”. Por isso, Paulo Cunha foi
peremptório: “somos orgulhosamente uma cidade industrial”.
Paulo Cunha foi mais longe:
“continuamos a ser líderes no
têxtil, mas um têxtil com tecnologia incorporada, com qualidade e com valor e é nesse valor e
qualidade que se afirma no plano mundial. Um têxtil não só de
vestuário, mas um têxtil da aeronáutica, do sector automóvel, da
saúde, da segurança. Um têxtil
que é hoje ferramenta e matériaprima para muitas áreas”.
Em termos de geopolítica, a
célula cidade está a ganhar “um
papel relevante no desenvolvimento dos territórios”. A par
desta mudança, Paulo Cunha
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Famalicão é “orgulhosamente uma cidade industrial”, defendeu Paulo Cunha

lll
“Somos a geração
de autarcas que mais
coopera. Há ‘n’ projectos
em cooperação com outras
entidades, com outros
municípios. Vamos
à procura dos mercados,
investidores e residentes
e isso implica um olhar para
o exterior e a necessária
criação de condições.”

Paulo Cunha
Presidente CM Famalicão

destacou ainda que o paradigma
do autarca também mudou. “Hoje deixamos de ser autarcas focados nas infra-estruturas, há a
dimensão infra-estrutural do sistema, da inovação, do empreendedorismo. Queremos criar condições para que o território seja
atractivo”. Mas há mais. “Hoje,
o território posiciona-se internacionalmente ao nível da capacitação de investimento, de turistas e de residentes”.
O presidente da autarquia famalicense destacou também a
lógica de ‘cluster’ entre empre-

sas, autarquias, escolas, comunidade. “Temos uma malha social
que se relaciona e cada um tem
um papel a desempenhar e se
nos relacionarmos podemos
crescer todos. Podemos crescer
em comunidade”, assumiu Paulo
Cunha, defendendo “a co-responsabilização entre agentes públicos e privados em tudo o que
é intervenção no espaço público”.
Famalicão quer continuar a ser
um concelho industrial e para isso tem que ter mão-de-obra qualificada. “Apostamos na formação profissional e criamos uma
rede local de educação e informação ágil, funcional, cujos intérpretes têm consciência do seu
papel para depois colher frutos.
A capacidade de empregar depende muito da qualificação dos
recursos humanos”, alertou.
Paulo Cunha evidenciou ainda
a “avaliação permanente” que
hoje é feita ao trabalho do município que “é factor de responsabilidade e um grau de exigência
maior”. Paulo Cunha assumiu a
sustentabilidade social, económica, ambiental e democrática
com a governança com base no
consenso e nas dinâmicas locais.
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Região Norte é “completamente
desconsiderada” no PRR

Pandemia
Foi preciso “travar
a fundo muita da
dinâmica do território”

AUTARCAS de Braga e de Famalicão reprovam o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR),
acreditando que se houvesse regiões administrativas “isto não acontecia”.

DR

Debate promovido pela JSD de Braga e de Famalicão realizou-se na Casa das Artes de Famalicão

PAPEL DOS MUNICÍPIOS
| Patrícia Sousa |

A região que “mais produz, que
mais exporta, que mais contribui
para o que de muito bom acontece no país, que é sempre a última
na recessão e sempre a primeira
na recuperação é a que é completamente desconsiderada” no
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), acusou o presidente da Câmara Municipal de
Famalicão. “Se tivéssemos regiões administrativas isto não
acontecia”, assegurou Paulo Cunha.
Ainda a falar durante a iniciativa ‘O Papel dos Municípios no
Desenvolvimento Económico
das Cidades’, promovida anteontem à noite pela JSD Braga
e pela JSD Famalicão, o presidente da autarquia famalicense
foi mais longe: “este Governo
tem levado ao limite ,em muitas
dimensões, a sua vocação centralista. Não podemos ignorar a
desconsideração pela região
Norte”.
A atitude do Governo, continuou Paulo Cunha, “deve merecer a censura não só dos autarcas, mas da região e da comunidade”, admitindo que “este tipo de gestos são reveladores de
um à vontade da governação
com quem põe e dispõe, sabendo
que nada ou pouco acontece”.
Também o presidente da Câ-

mara Municipal de Braga olha
com “mágoa” para o PRR.
“Olhamos para um território
como o nosso com todas as dinâmicas e o potencial que aqui
existe e o Estado Central não
tem consciência ou se tem consciência, que é ainda mais grave,
não potencia o crescimento destes territórios. Isto é altamente
reprovável que assim aconteça e
seja mais fácil investir e canalizar recursos que não são tão importantes para outras franjas do
território nacional quando investimentos que podiam ser diferenciadores não têm a mesma
prioridade nestes territórios”,
apontou o dedo.
Para Ricardo Rio seria “um acto de justiça” haver alterações ao
PRR, mas confidenciou não ter
esperanças que o Governo ouça
as pretensões dos autarcas.
Ricardo Rio admitiu também
que aqui a regionalização seria
“crucial”.
“É importante quando se olha
para a lógica da integração regional, porque em momentos
como este é fundamental que haja uma voz una e representativa
de todo o território e que não se
deve ficar pelos poderes públicos”, alertou.
Quando se começou este processo de desenvolver algumas
situações para defender o processo da regionalização, Rio
lembrou que se fez questão de

+ ambiente
Presidente da Câmara
Municipal de Famalicão
reclamou
“mais protagonismo”
na área ambiental
para os municípios.
Paulo Cunha defendeu
a resposição da figura
do guarda-rios e que
os municípios tenham
a competência
da vigilância.
“Se for detectado um foco
de poluição num dos rios
do concelho, quando a
brigada, que está sedeado
em Barcelos, chega ao
local quanto muito vai ver
o resultado da poluição,
mas nunca vai conseguir
identificar. a causa”,
lamentou.

chamar todos os agentes da comunidade.
“Em questões relevantes para o
desenvolvimento do território há
uma certa demissão de intervir
politicamente e reivindicar o que

lll
“O mais desafiante
nos próximos 10 anos
é a habitação. Estamos a
construir a nossa estratégia
local de habitação e é
preciso encontrar respostas,
porque teremos uma difícil
compatibilização entre
os rendimentos e o custo
da habitação.”

Paulo Cunha
Presidente CM Famalicão

lll
“Além das políticas
municipais é preciso que as
estratégias sejam alinhadas
entre todos os níveis de
governação. No PRR há
verbas para habitação
nas grandes áreas
metropolitanas, porque não
temos direito aos mesmos
apoios?”

Ricardo Rio
Presidente CM Braga

território merece”, confirmou o
presidente da autarquia de Braga, admitindo que esse é um
“grande desafio”: “sermos catalisadores de uma voz mais unificada em todo este território”.

Com a pandemia, o presidente
da Câmara Municipal de Braga
admitiu que se teve de “travar a
fundo muita da dinâmica do território”. Ricardo Rio confessou
que tem sido um “período de
grande exigência para os autarcas”, obrigando-os “a desdobrar
em muitas frentes” que não eram
da sua responsabilidade.
O certo é que o trabalho que as
autarquias fizeram “foi garantidamente um alívio para as dificuldades da população, das instituições e das empresas”.
Também o presidente da Câmara
Municipal de Famalicão acredita
que “este país estaria muito pior
se não fosse o arrojo dos autarcas”. Paulo Cunha foi mais longe:
“somos agentes muito envolvidos neste processo e temos sido
bem sucedidos”. O autarca foi peremptório: “nós não voltamos as
costas, quando outras dimensões
da governação o têm feito, há
apoios que não passam de anúncios, há apoios que demoram
meses a chegar à economia real”.

Cultura
Exige-se mais
financiamento
e outras ferramentas

Basta olhar para a diversidade
cultural dos concelhos do Quadrilátero Urbano e ver o que as autarquias “têm feito pela cultura”.
O presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha,
aplaudiu o papel impulsionador
das autarquias na parte cultural,
lamentando que esse esforço não
seja acompanhado por financiamento. A lei devia ser “reformulada”, criando condições para a
que “a cultura tenha presença
económica”, defendeu.
Também para o presidente da
autarquia bracarense, a cultura
“é pilar fundamental de qualquer
estratégia de desenvolvimento”.
Por isso, o plano de desenvolvimento estratégico do concelho
incluiu uma dimensão cultural
para “transformar Braga num pólo dinâmico culturalmente com
oferta ecléctica para todos”.
Braga “foi capaz de se munir de
oferta regular, numa estratégia
cultural partilhada com todas as
instituições e cidadãos”, o mesmo
acontecendo com a candidatura
a Capital da Cultura.
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Braga

Braga tem 22 casos
activos de Covid-19

COVID-19
808,405

É UM DOS números mais baixos registados nos últimos meses: o concelho
de Braga tinha ontem 22 casos activos de Covid-19.
| Marlene Cerqueira |

O professor da Escola de Engenharia da Universidade do Minho José Campos e Matos foi
eleito presidente da Confederação Europeia de Associações de
Jovens Empresários (YES For
Europe), uma organização com
100 mil membros.
Em comunicado, a UMinho refere que a eleição ocorreu na
quinta-feira, na assembleia-geral
daquele organismo. Fundada em
1988 e com sede em Bruxelas,
Bélgica, a YES For Europe junta
100 mil membros até aos 45
anos de idade, provenientes de
21 países, e representa a União
Europeia em organismos inter-

+ 949 NOVOS CASOS

63,260 (-685)

Cerca de 60 mil testes PCR para
testagem da Covid-19 e respectivos kits de extracção doados por
Portugal começaram a ser entregues a Cabo Verde, Guiné-Bissau
e São Tomé e Príncipe, anunciou
o Governo português. A medida
visa reforçar os meios de diagnóstico e de rastreio, na detecção e tratamento dos casos de
infecção e insere-se no compromisso assumido por Portugal no
combate à pandemia.

306265
LISBOA
E VALE DO
TEJO

28573
ALENTEJO
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Situação epidemiológica no concelho de Braga tende a desagravar-se

derado para o contágio da Covid-19, de acordo com a escala
de risco definida e divulgada pela Direcção-Geral de Saúde.

nacionais, como a Aliança G20
dos Jovens Empresários.
“Esta eleição é uma oportunidade, numa fase em que Portugal preside à UE e em que se discute o Plano de Recuperação e
Resiliência, mas é também um
desafio, para fazer levar a voz da
nova geração de empresários às
mais altas instâncias das instituições europeias, afirmando as
suas iniciativas, as redes de contactos e os projectos”, refere José Campos e Matos. Acrescenta
que o cargo reconhece também o
longo trabalho realizado em Portugal, nomeadamente por empresários, a Associação Nacional de Jovens Empresários e as
academias, como a UMinho.
O responsável elogia a política

da UE na protecção às start-ups
inovadoras, muitas delas nascidas na crise da zona euro e agora
alvo do contexto pandémico,
mas sublinha que ainda há muito
a fazer.
O principal projecto de Campos e Matos será apoiar a mobilidade dos jovens empresários
dentro e fora da UE. Por outro
lado, pretende que todas as associações de jovens empresários se
consigam ouvir e apoiar na Europa neste período de recuperação pós-pandemia.
O novo presidente advoga uma
maior aproximação do mundo
empresarial às escolas e universidades, porque “é isso que permite o pensamento crítico, a inovação e a competitividade”.

CASOS ACTIVOS

Portugal
Portugal doa 60 mil
testes a Cabo Verde,
Guiné-Bissau
e São Tomé e Príncipe

CENTRO

Docente da UMinho preside à YES For Europe
| Redacção/lusa |

728,659 (+1,606)

115404

Confederação Europeia de Associações de Jovens Empresários

UMINHO

PORTUGAL

327160
NORTE

com alguém infectado.
Recorde-se que no início da
semana o concelho de Braga
“caiu” para o nível de risco mo-

RECUPERADOS

Casos Confirmados

COVID-19

Braga registava ontem, ao final
do dia, 22 casos activos de Covid-19. São mais dois do que no
dia anterior, mas mesmo assim
este é um dos números mais baixos dos últimos meses.
Desde o início da pandemia, o
concelho bracarense regista um
total acumulado de 16.481 casos
confirmados de infecção por
SARS-CoV-2, dos quais 12
diagnosticados ontem.
Ontem não se registaram mortes associadas à Covid-19, mantendo-se o número de vítimas
mortais nos 195. Destas, 121
ocorreram desde Novembro até
à actualidade.
Quanto a recuperados, ontem
foi dada alta clínica a dez bracarenses. São agora 16.294 os curados.
Em vigilância activa estão agora 195 pessoas, mais cinco do
que quinta-feira. São pessoas
que tiveram contacto de risco

MORTES

16,486 (+28)

20189
ALGARVE

7023

3791

MADEIRA

AÇORES

116,429,155

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 216,356 NOVOS CASOS
CASOS

2,584,787

92,031,982

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

EUA
29,530,165 533,693 8,901,682 13,945
ÍNDIA
11,190,651 157,689 181,868 8,944
BRASIL
10,796,506 261,188 898,298 8,318
RÚSSIA
4,301,159 88,285 327,553 2,300
REINO UNIDO 4,201,358 124,025 980,769 1,647

Mundo
Cerca de 29 mil morto na Rússia no mês de Janeiro
Cerca de 28.500 pessoas morreram na Rússia em janeiro devido a infecções provocadas pelo novo coronavírus, um número elevado mas em baixa de um terço em relação ao mês anterior, indicou a agência de estatísticas russa (Rosstat). Em paralelo, o presidente da câmara de Moscovo decidiu uma nova redução das medidas restritivas na capital russa.
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Abertura dos hospitais foi fundamental
para transmitir informação de qualidade
LIGAÇÃO dos gabinetes de comunicação hospitalares aos media foi crucial para informar e formar os cidadãos em contexto
de pandemia, onde o conhecimento inicial sobre o novo vírus era praticamente nulo.
COVID-19

| Paula Maia |

A relação de abertura que os
hospitais estabeleceram, desde o
início da pandemia, com os orgaõs de comunicação social permitiu, apesar das inúmeras incertezas iniciais, transmitir aos
cidadãos uma mensagem fidedigna e de qualidade sobre a Covid o seu impacto nos cuidados
de saúde. Esta foi uma das mensagens centrais deixadas pelos
participantes do webinar promovido pelo Hospital de Braga, ‘A
comunicação no Combate à Pandemia’, que contou com a participação de vários directores de
comunicação de alguns centros
hospitalares, nomeadamente do
Centro Hospilatar e Vila Nova
de Gaia/Espinho (CHVNGE),
Miguel Saraiva; do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, Salomé Marques; da Unidade Local de Saúde Nordeste (UL
SN), Rita Paulino; das responsáveis de comunicação interna e
externa do Hospital de Braga,
Sandra Silva e Catherine Pereira, respectivamente, além do secretário-geral da Associação
Portuguesa de Administradores
Hospitalares (APAH) e do director do Jornal Correio do Minho,
Paulo Monteiro.
A moderação esteve a cargo da
jornalista Lúcia Gonçalves.
A assessora de imprensa do
Hospital de Braga deixou um
dos principais testemunhos deste
webinar, espelhando a forma co-
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Webinar colocou directores de comunicação dos hospitais a falar sobre a importância da comunicação em contexto de pandemia

mo os hospitais, sobretudo os de
primeira linha no tratamento à
Covid, geriram a informação a
passar aos cidadãos, numa época
em que as incertezas eram substancialmente maiores do que as
certezas. De acordo com Catherine Pereira, os órgãos de comunicação social desempenharam
um papel fundamental neste processo e foi através dessa “ponte”
que foi possível combater a desinformação, as fake news.
“Uma preocupação que o hospital teve foi comunicar de forma
faseada, sobretudo numa primeira fase, mas com equilíbrio, com
verdade e com rigor. Mais do
que a quantidade, com qualida-

de”, referiu a assessora, sublinhando que foi fundamental a
abertura das portas à comunicação social para dar a conhecer,
“com verdade”, o trabalho que
estava a ser desenvolvido, mostrando também aos utentes que
“era seguro vir ao hospital”, numa altura em que imperava o
medo de deslocação às unidades
hospitalares.
Paulo Monteiro, director do
Jornal do Correio do Minho falou dos desafios e exigências
que a Covid trouxe para os jornais e os jornalistas, especialmente numa altura em que este
era o tema quase exclusivo das
edições e em que os leitores se

lll
“Uma preocupação que o
hospital teve foi comunicar
de forma faseada, mas com
equilíbrio, com verdade e
com rigor”.

Catherine Pereira

mostravam sedentos de informação. “Há um ano era mais complicado do que hoje porque trabalhávamos com um vírus totalmente desconhecido”, referiu o
director, sublinhando que com
base numa “relação privilegiada
e de intercâmbio” com a comunicação do Hospital de Braga
que foi possível transmitir aos

leitores a realidade que era experienciada “de uma forma positiva”, mas sem nunca descurar a
verdade dos factos. Paulo Monteiro recordou a entrevista publicada pelo jornal a 12 de Março
ao médico Alexandre Carvalho,
investigador da UMinho, esclarecendo, naquele período inicial
da pandemia, que o melhor remédio era a prevenção. “Foi aí
que começamos a aprender a
mostrar algum cuidado com
aquilo que se passava”, enfatizando também o papel pedagógico assumido pelos media.
Miguel Saraiva, do CHVNGE,
explicou que a informação veículada para o exterior, sobretudo
através dos média, foi crucial
para não só formar os públicos
para as regras de segurança que
era necessário adoptar no seu
dia-a-dia, mas, principalmente,
para transmitir a mensagem de
que o hospital tinha adoptado regras, circuitos que o tornavam
num local seguro também para
os doentes não Covid.
Rita Paulino, da ULSN referiu
também que os media foram
importantes não só para para informar os cidadãos, mas também
por assumir um papel pedagógica de grande importância. O responsável deixou o exemplo de
uma parceria estabelecida com
uma rádio local que, atingindo
um grande espectro de uma população muito dispersa, serviu
como veículo de informação
muito útil no que diz respeito às
regras de segurança a adoptar.

As práticas internas

Comunicação interna foi intensificada com recurso a novas metodologias
COVID-19

| Paula Maia |

A pandemia acarretou novos desafios para os hospitais em termos de comunicação interna,
que assumiu um papel ainda
mais fulcral não só em termos de
organização laboral e transmis-

são de normativas, mas também
de apoio aos profissionais de
saúde. Várias foram a estratégias
utilizadas, sobretudo os canais
digitais internos.
Sandra Silva, assessora de comunicação do Hospital de Braga, explicou que para responder
à “ânsia” dos profissionais por

informação que pudesse dissipar
dúvidas, foi intensificada a comunicação interna através de comunicados, emails, reuniões e a
criação de grupos de trabalho.
NaULSN, além de outros
meios, foi utilizada a intranet para chegar a um universo de 200
profissionais espalhados por vá-

rias áreas dispersas.
Com recurso também a várias
plataformas digitais, a APAH dinamizou também um conjunto
de iniciativas de formação e de
partilha de boas práticas, desafiando especialistas que estavam
na linha da frente a partilhar as
suas vivências e now know.

No Centro Hospitalar de Coimbra, a experiência foi diferente.
“Não fizemos parte do gabinete
de crise. Essa é uma falha que
provavelmente acontece noutros
hospistais e o que dificultou o
trabalho de comunicação”, referiu Salomé Marques, directora
de comunicação.
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Município de Braga

Plataforma
+Cidadania ajuda
comunidade
educativa
O Município de Braga, em
parceria com a Lusoinfo II –
Multimédia, promoveu um
conjunto de apresentações da
plataforma digital + Cidadania. “A promoção da igualdade de acesso a uma educação
de qualidade e inovadora, prevenindo e reduzindo o abandono escolar precoce”, defendeu a vereadora da Educação,
Lídia Dias.
As sessões contaram com a
participação de 165 pais que
ficaram a conhecer melhor esta plataforma, que disponibiliza um conjunto de materiais
lúdico-pedagógicos criativos e
propiciadores da aprendizagem, de forma a minimizar os
efeitos do ensino não presencial. “A plataforma digital +
Cidadania é uma ferramenta
digital destinada a toda a comunidade educativa (alunos,
professores e encarregados de
educação) que potencia um
ambiente de aprendizagem rico em tecnologia, facilitadora
das aprendizagens, do trabalho colaborativo e de partilha
de ideias, tanto em contexto
escolar, mas também em família”, explicou.
Segundo a vereadora, “a plataforma disponibiliza recursos, actividades dinâmicas e
lúdicas, que apostam na promoção e desenvolvimento de
conhecimentos, competências
e valores, ajudando as crianças a desempenhar um papel
activo na comunidade. Dá resposta às exigências do ensino,
potenciando a comunicação
entre os professores, alunos e
encarregados de educação”.
Publicidade
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Doação de obra de Medina
acalenta “paixão pela cultura”
QUATRO IRMÃOS doaram o retrato da mãe, pintado por Henrique Medina, ao Museu Pio XII.
Cerimónia “simples, mas com muito significado”, marcou aniversário de arcebispo primaz.
MUSEU PIO XII

| Patrícia Sousa |

A Galeria Henrique Medina no
Museu Pio XII ganhou ontem
mais uma obra de arte do “maior
retratista do século XX”. Quatro
irmãos decidiram doar um retrato da mãe, Rosa Jacinta, pintado
por Henrique Medina. Em dia de
aniversário, o arcebispo primaz,
D. Jorge Ortiga, agradeceu “o
gesto e a sensibilidade dos beneméritos”, assumindo “a paixão
pela arte” da Arquidiocese de
Braga.
A juntar-se às 63 obras que o
próprio Henrique Medina doou
ao Museu Pio XII, entretanto,
mais dez já foram oferecidas. O
último quadro chegou ontem ao
museu e o director cónego José
Paulo Abreu escolheu o dia de
aniversário do arcebispo primaz
“em jeito de recompensa pelo
que é e pelo que tem feito pela
cultura”.
A Arquidiocese de Braga, confirmou D. Jorge Ortiga, “sempre
teve uma paixão muito grande
pela cultura, quer seja em forma
de música, pintura, escultura ou
arquitectura”. O que se pretende
é continuar a “lançar-se nesta
aventura”, porque “Deus é belo
e maravilhoso e tudo que possa
manifestar essa beleza é o caminho para chegar a Deus”, sublinhou o arcebispo primaz.
D. Jorge Ortiga aproveitou a
cerimónia “simples, mas cheia

ROSA SANTOS

Quatro irmãos doaram retrato da mãe, pintado por Henrique Medina, ao Museu Pio XII

de significado”, para agradecer
aos beneméritos, até porque tudo isto só foi possível “com esta
doação de pessoas com sensibilidade que ajudam a preservar o
património e a potencializar a
cultura”.
O director do Museu Pio XII,
cónego José Paulo Abreu, também mereceu o agradecimento
do arcebispo primaz por todo o
trabalho que tem feito em prol
da cultura da cidade de Braga,
nomeadamente no Tesouro Mu-

seu da Sé e no Museu Pio XII.
“Ele é que merece as palmas e os
parabéns com a sua equipa pelo
trabalho que têm feito”, admitiu
D. Jorge Ortiga.
Já o director do museu aproveitou para agradecer à família benemérita e também a Carlos
Martins que foi “a ponte” entre a
família e o museu. “Temos muita alegria em receber esta obra e
é com gratidão que a recebemos
destes irmãos num gesto exemplar”, agradeceu.

Pedro Topa, um dos beneméritos, admitiu que os irmãos “deram várias voltas”, até porque a
mãe faleceu há pouco tempo.
Mas no final perceberam que “o
local indicado” para a obra estar
era precisamente na Galeria
Henrique Medina. “A minha
mãe tinha uma ligação a Braga
muito especial, foi aqui que passou a lua de mel”, confidenciou
Pedro Topa, referindo que a mãe
era uma mulher com uma “coragem impressionante”.
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Resisénior Gold
celebra 14 anos
com optimismo

RESISÉNIOR GOLD comemorou, de forma simbólica, o seu 14.º aniversário. O optimismo marcou
a celebração, uma vez que todos os residentes e
profissionais estão já vacinados contra a Covid-19.
ANIVERSÁRIO

| Marlene Cerqueira |

Foi com uma acção simbólica,
devido à situação pandémica
que se vive, que a Resisénior
Gold assinalou o seu 14.º aniversário no dia em que completou
14 anos de trabalho em prol de
uma resposta diferente no sector
de alojamento para seniores.
Apesar das limitações, foi um
aniversário marcado pelo optimismo, muito graças à conclusão do plano de vacinação conta
a Covid-19 que englobou todos
os residentes e profissionais da
instituição.
Cumprindo todas as regras de
segurança, que de resto fazem
parte do dia-a-dia da Resisénior
Gold, alguns profissionais e os
residentes desta casa que se considera uma “grande família” celebraram o 14.º aniversário da
instituição.
“Não poderíamos deixar de assinalar este momento, embora
com uma actividade mais modesta, pois a actual situação assim o exige”, explicou Carlos
Branco, director técnico da Resisénior Gold, que teceu algumas
palavras sobre o momento espe-

cial, dirigindo-se especialmente
aos residentes e à sua equipa.
“Quero dirigir uma palavra de
agradecimento a todos os residentes que mesmo em momentos difíceis foram resilientes.
Com a vossa simpatia, com a
vossa atenção, com a vossa delicadeza, conseguiram transmitir a força que precisávamos”,
acrescentou o responsável.
Já dirigindo-se aos profissionais que todos os dias dão forma
ao projecto Resisénior Gold,
Carlos Branco não poupou nos
elogios: “Esta equipa de profissionais é fantástica. Para que em
tempos delicados os residentes
continuassem a sentir o conforto
e bem-estar que desejamos, temos de ter uma equipa com uma
enorme qualidade. Estamos a falar de um grupo de profissionais
que tem sido inexcedível nos
cuidados e no apoio aos nossos
residentes”.
Valorizar a autonomia e o projecto de vida de quem escolheu a
Resisénior Gold para ser a sua
casa continuará a ser a prioridade deste projecto localizado no
coração do concelho de Braga,
garantiu ainda o director técnico
desta residência.

DR

Aniversário foi celebrado “dentro de portas”, mas houve bolo e espumante para festejar
Publicidade
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Bloco de Esquerda denuncia
erros de planeamento
nas obras das Camélias
ESCADARIA em granito, colocada no trajecto com várias árvores, merece as críticas
do Bloco de Esquerda que fala em “erro crasso”.

ROSA SANTOS

Bloquistas mostram-se incrédulos pela forma como foi projectada a escadaria

POLÍTICA

| Paula Maia |

O Bloco de Esquerda (BE) de Braga
denunciou ontem aquilo que considera serem “os vários erros urbanísticos” que marcam as obras que a
câmara de Braga está a executar no
Parque das Camélias, num investimento de 500 mil euros.
A deputada municipal do BE, Alexandra Vieira, elenca várias falhas
detectadas na obra que a tornam de
difícil acesso a todos os cidadãos, a
começar desde logo, pela inexistência de “caminhos suaves” que as
pessoas possam percorrer, ora “empurrando carrinhos de bébé, ora
usando cadeiras de rodas ou até
mesmo a bicicleta ou a trotinete”,
diz a deputada, referindo-se à escadaria em granito que está a ser concluída naquele espaço.
Além do trajecto da escadaria, Alexandra Vieira questiona também o
facto desta ser construída num percurso com várias árvores, que embora tivessem sido preservadas, ficaram no meio do percurso. “Ninguém projecta uma escadaria que

vai contra as árvores. Isto revela
uma profunda ignorância sobre como se projectam parques urbanos ou
qualquer tipo de construção. Das
duas uma. Ou a escadaria fica ao lado ou o obstáculo remove”, diz a deputada, indicando que neste caso a
autarquia deveria ter escolhido um
percurso alternativo. “É um erro
crasso fazer uma zona de circulação
com obstáculos pelo meio”, continua a responsável.
A deputada bloquista questiona
também o material utilizado pela autarquia para construir esta escadaria,
- o granito - que além de ser muito
irregular e de ter arestas vivas que
são um perigo para quem ali passa, é
também um material muito caro.
“Até para caminhar este piso não é
adequado”, explica a deputada, dizendo que a autarquia poderia ter
optado por um piso em cimento ou
em terra batida.
De visita ao local, Alexandra Vieira afirma que o parque “não respeita em nada as condições de acessibilidade”. “Pessoas com cadeiras de
rodas, com carrinhos de bebés, pessoas de idade ou com dificuldade de

locomoção não conseguem desfrutar
este espaço”, assegura.
Alfredo Ribeiro, eleito do BE na
Assembleia da União de Freguesias
de São João do Souto e São Lázaro,
refere também que estas escadas são
“um verdadeiro perigo”. “Qualquer
pessoa, mesmo que não tenha dificuldades motoras, facilmente tropeça nestas escadas e bate com a cabeça nestas arestas vivas”, diz.
As críticas do BE estendem-se
também ao parque infantil situado
nesta área, considerado dos melhores da cidade, mas que está deteriorado. “Este parque custou quase
meio milhão de euros e deixaram
acontecer esta degradação”, explica
António Lima, acrescentando que o
investimento para esta zona não prevê a recuperação do parque.
O BE estranha ainda que a autarquia tivesse vedado o campo em relva sintética situado junto ao estacionamento do Altice Forum Braga,
sendo o acesso ao mesmo somente
feito pelo referido estacionamento.
O CM tentou ouvir o vereador do
Ambiente da câmara de Braga, mas
sem sucesso.
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Póvoa de Lanhoso

Minho

Município investe nas freguesias
EXECUTIVO liderado por Avelino Silva avançou para a atribuição de apoios, no sentido de ampliar
a qualidade de vida nas freguesias. São cerca de 2,5 milhões de euros.

lll
São perto de 2,5 milhões
de euros que se destinam,
essencialmente, a obras de
beneficiação da rede viária.
Contudo destaca-se
também a requalificação
de alguns centros cívicos,
de cemitérios e de uma sede
de Junta de Freguesia.
Há ainda intervenções
na rede do saneamento e
no abastecimento de água.

PÓVOA DE LANHOSO
| Lurdes Marques |

A Câmara Municipal da Póvoa
de Lanhoso aprovou a celebração de contratos interadministrativos de delegação de competências e a celebração de protocolos
de atribuição de subsídios com
diversas Juntas de Freguesia/
Uniões de Freguesia do Concelho. O valor total previsto de investimento é de perto de 2.500.
000 € (2.411.050 €).
Sobradelo da Goma; Lanhoso;
Esperança e Brunhais; Covelas;
Ferreiros; Serzedelo; Vilela;
União de Freguesias de Campos
e Louredo; Rendufinho; S. João
de Rei; União de Freguesias de
Calvos e Frades; Travassos;
Garfe; União de Freguesias de

DR

Avelino Silva, presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso

Águas Santas e Moure; União de
Freguesias de Verim, Friande e
Ajude; Taíde; Póvoa de Lanhoso; Monsul; Santo Emilião; e
União de Freguesias de Fontar-

cada e Oliveira são as Freguesias/Uniões de Freguesias abrangidas, nesta situação em concreto.
De uma maneira geral, estes investimentos nas já referidas Freguesias/Uniões de Freguesias,
destinam-se sobretudo a trabalhos de beneficiação da rede viária, mas também dizem respeito,
por exemplo, a requalificações
de centros cívicos (em Sobradelo da Goma; em Esperança, na
União de Freguesias de Esperança e Brunhais; em Travassos; e
em Santo Emilião), de cemitérios (em Sobradelo da Goma; na
União de Freguesias de Calvos e
Frades; e em Monsul) e de uma
sede de Junta de Freguesia (na
Póvoa de Lanhoso). De entre outros, estão ainda relacionados
com intervenções ligadas ao saneamento (na União de Freguesias de Fontarcada e Oliveira;
em Santo Emilião; em Taíde; na
União de Freguesias de Águas
Santas e Moure; e em Lanhoso)
e ao abastecimento de água (em
Rendufinho; e em S. João de
Rei).
Publicidade
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Esposende
+ números
1.981.975

Bens entregues às famílias

765

Famílias beneficiárias

2.144.327

Bens doados à Loja Social

14.509
Doações

15.541

Trocas efectuadas

27.807

Horas de voluntariado

415

parceiras

48.961

Utilizadores

771.302

DR

Linha 60+ já entregou mantimentos e medicação a 60 pessoas

Loja Social Rede + Colaborativa
responde às necessidades das pessoas
NOVAS instalações situadas no Parque Industrial de Palmeira de Faro foram inauguradas ontem
pelo presidente da Câmara de Esposende. Espaço permite realizar acções de formação.
ESPOSENDE

| Miguel Viana |

O presidente da Câmara Municipal de Esposende, Benjamim
Pereira, inaugurou ontem as novas instalações da Loja Social
Rede + Colaborativa, instalada
na zona industrial de Palmeira
de Faro.
O espaço, de dois pisos, permite que as famílias possam trocar
praticamente todo o tipo de
bens, desde roupa e alimentação
até mobiliário e electrodomésticos.“Estamos claramente um
passo à frente na componente
social, mas esta era a loja de que
precisávamos”, disse o autarca
de Esposende.
Benjamim Pereira destacou
que há muita gente a entregar
bens para doação e que o espaço
está capacitado para responder
às necessidades da população do
concelho. “Temos aqui um boa
possibilidade de ajudar as pessoas, de uma forma organizada e

DR

Benjamim Pereira (à direita), destacou que “esta era a loja necessária” para o concelho

transparente. Aqui sabemos tudo
o que entra e tudo o que sai. Sabemos como é que entrou e para
quem foi o produto”, revelou o
autarca de Esposende.
A reciclagem de produtos, o

combate ao desperdício e a economia circular são outra das
apostas da Loja Social Rede +
Colaborativa. “Aqui temos a flexibilidade para gerir os produtos
e para os entregar em tempo útil

às pessoas ou às instituições de
solidariedade social (IPSS).
Além do apoio material, a Loja
Social permite apostar também
na componente formativa.
“Aqui as pessoas podem adqui-

Toneladas de bens
reciclados e trocados
por alimentos
rir outro tipo de competências.
Um dos saltos qualitativos deste
espaço é permitir criar esses momentos, que podem ser, por
exemplo, na costura ou na literacia digital para as pessoas mais
velhas”, disse Benjamim Pereira.
O autarca lembrou que as pessoas que procuram a Loja Social
podem ser depois encaminhadas
para outras instituições, particulares ou públicas, onde podem
ver correspondidos os seus direitos.
A coordenadora da Loja Social
Rede + Colaborativa e do Serviço de Acção Social da Câmara
Municipal de Esposende, Alzira
Maciel, explicou que a loja “está
aberta a todos os cidadãos, quer
sejam provenientes de Esposende, quer sejam de outros concelhos. Qualquer cidadão se pode
deslocar à loja, terá é que trazer
outros bens para proceder à troca. Os bens que as pessoas trazem são avaliados de acordo
com o estado de conservação. É
atribuído um determinado número e esse número determina a
quantidade de bens que as pessoas levam”.
A Loja Social Rede + Colaborativa atende uma média de 300
pessoas por mês.
Os trabalhos de reconversão do
espaço custaram cerca de 133
mil euros ao município de Esposende.
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Famalicão
§Famalicão

Valor das bolsas de estudo
é o maior de sempre

Para o quadriénio 2021-2024

Associação de Prevenção e Apoio
à Deficiência tem novos órgãos sociais

CÂMARA vai atribuir 364 bolsas de estudo a estudantes do ensino superior
do concelho. Investimento ultrapassa os 222 mil euros.
FAMALICÃO
| Redacção |

A Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão vai investir
222.150 euros na atribuição de
364 bolsas de estudo a alunos do
concelho que frequentam o ensino superior. O investimento é
considerado o maior de sempre
do município no apoio aos estudantes universitários, sendo que
este ano foram atribuídas quase
mais 100 bolsas do que em
2020. A proposta foi aprovada
na última reunião do executivo
municipal.
Paulo Cunha, presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão referiu que “nestes
tempos tão conturbados, marcados pela pandemia da Covid-19,
aumentámos o investimento às
bolsas de estudo, um apoio que
consideramos absolutamente vital para que os jovens possam
concluir os seus percursos educativos e sejam bem sucedidos
do ponto de vista do seu plano
de estudos”. O autarca destacou
que “são quase mais cem bolsas
de estudo do que as 267 atribuídas no ano passado e mais 53
mil euros de investimento municipal. Em 2020, foram investi-

Tomaram posse recentemente, os novos órgãos sociais e direcção da Associação Famalicense de Prevenção e Apoio à Deficiência (AFPAD), para o quadriénio de 2021 a 2024. O presidente da direcção é Abraão Costa, que tem
Maria do Rosário Ferreira como vice-presidente, Célia Maia como secretária,
Sara Gomes como tesoureira e Ana Sampaio como 1.ª vogal. Na tomada de
posse, Abraão Costa reforçou a continuidade do trabalho da anterior direcção. O novo presidente enalteceu e agradeceu o trabalho da anterior direcção e dos colaboradores, particularmente durante a fase de pandemia causada pelo Covid-19. Por sua vez a nova vice-presidente da direcção, e
anterior presidente, Maria do Rosário Ferreira, reforçou que esta é uma responsabilidade, formalmente assumida, para com uma associação que continua a merecer da parte de todos o esforço e o empenho para que continue
a ser uma associação respeitada.
DR

Paulo Cunha destacou a importância das bolsas de estudo para os estudantes

dos 167 mil euros”.
Para Paulo Cunha, estes apoios
asseguram “em muitos casos a
conclusão dos estudos para estes
jovens, que sem este apoio não
os conseguiriam concluir”.
Os valores das bolsas oscilam
entre os 500 euros e os 1100 euros, sendo que com 500 euros
foram beneficiados 202 jovens,
com 600 euros 67 jovens, com

700 euros 3 estudantes, com 750
euros 45, com 850 euros 19,
com 950 euros foi beneficiado
um aluno. Com mil euros foram
contemplados 17 jovens e com
1.100 euros 10 estudantes.
Os apoios serão atribuídos por
transferência bancária, já que a
pandemia do Covid-19 impediu
a realização da cerimónia de entrega das bolsas de estudo.

Estrutura transferida para a freguesia de Bairro

Bombeiros Famalicenses lamentam
fim da base de apoio logístico
Os Bombeiros Voluntários Famalicenses (BVF) lamentaram a decisão da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) de transferir a
base de apoio logístico para a freguesia de Bairro. A decisão foi comunicada
aos BVF no dia 2 deste mês. A deslocação da base de apoio logístico coloca
em causa os investimentos feitos pelo BVF em 2020 e compromete a viabilidade económica do equipamento previsto para Outiz. A direcção dos BVF
aprovou um voto de censura sobre esta transferência, que vai ser enviado à
ANEPC e à Câmara de Famalicão.
Publicidade

Acordo visa o aproveitamento das potencialidades das duas instituições

Protocolo aproxima câmara municipal
de Famalicão e Universidade Católica
FAMALICÃO
| Redacção |

A Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão e o Centro Regional de Braga da Universidade Católica Portuguesa
(CRBr-UCP), com vista ao aproveitamento das potencialidades
das duas instituições. O vereador
da Educação, Leonel Rocha, referiu que o acordo resulta de um
trabalho “estruturado entre o
município e as universidades, de
uma forma geral”, que visa al-

cançar uma “maior eficácia” nos
objectivos, concretamente, na
“validação empírica do trabalho
que está já a ser realizado”.
Pretende ainda ajudar os famalicenses em várias áreas universitárias. O CRBr-UCP cumpromete-se a cooperar com a autarquia “na partilha de informação e de conhecimento pertinente sobre as áreas de interesse, no
desenvolvimento de eventuais
projectos, cursos livres, estudos
e/ou trabalhos decorrentes das
actividades letivas relacionadas

com a sua oferta formativa” e
“na realização, concretização ou
divulgação de acções, estudos
ou trabalhos de interesse mútuo
e/ou especialidade das partes.
À Câmara de Famalicão cabe
acolher estágios, a facilitar informação que considere pertinente para a realização de projectos, estudos científicos e/ou
trabalhos académicos, na na realização e publicação de estudos
científicos e/ou trabalhos académicos e na divulgação da oferta
formativa.

Escolas de Formação

BOM JESUS
ÚLTIMAS INSCRIÇÕES
PARA:

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

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

secretaria.bomjesus@hotmail.com / secretaria.bomjesuslomar@hotmail.com
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Celorico do Basto

Celorico de Basto com quatro
casos activos de Covid-19
DEPOIS de ter atingido um pico de quase 300 activos de Covid-19, ontem o concelho de Celorico
de Basto tinha apenas quatro pessoas infectadas com o SARS-CoV-2.
CELORICO DE BASTO
| Marlene Cerqueira |

À semelhança do que acontece
no território nacional, também
no concelho de Celorico de Basto a situação epidemiológica se
tem vindo a desagravar. Ontem,
o número de casos activos desceu para apenas quatro. “Em
comparação com pico que já registamos, de perto de 300 casos
activos, é um dado muito positivo”, explicou Joaquim Mota e
Silva.
Em entrevista ao Correio do
Minho, o presidente da Câmara
de Celorico de Basto mostra-se
optimista quanto ao futuro e
com esperança de que a evolução do processo de vacinação,
conciliada com os comportamentos responsáveis da população, contribua para o regresso da
normalidade possível.
“O caminho faz-se caminhando. O povo português deu uma

DR

Concelho registava ontem um número residual de casos activos de infecção pelo novo coronavírus

resposta muito melhor do que o
esperado. Eu acredito que, depois daquele ponto negativo que

foi o Natal e a passagem de ano,
vamos todos ser capazes de desconfinar com responsabilidade”,

referiu, realçando que a população já percebeu que tem de continuar a ter responsabilidade nos

comportamentos individuais,
“mas também é preciso desconfinar, não só pela economia, mas
também pelas consequências
que este confinamento prolongado começa a ter em termos psicológicos nas pessoas”.
O autarca espera por isso que
quem governa o país tenha consciência de que vivemos uma depressão colectiva e que é necessário dar um sinal de esperança,
precisamente o contrário do que
vem acontecendo.
“Estamos a sair de uma terceira
vaga, não podem vir agora responsáveis governamentais ou de
outros organismos do Estado,
acenar já com um a 4.ª ou uma
5.ª vaga”, alerta Mota e Silva,
apontando as consequências psicológicas que já se fazem sentir
na população devido ao longo
confinamento.
O edil aludia às declarações
proferiras anteontem pela directora-geral da Saúde que rejeitava
a visão de que o pior já passou,
admitindo que, apesar da chegada da vacina, Portugal poderá
voltar a enfrentar uma nova vaga
da pandemia.
“Eu acredito que somos um povo responsável e que aprendemos a lição. Acredito que vai ser
possível termos um Verão mais
tranquilo e sobretudo com o turismo a regressar ao país pois é
um sector muito importante para
a economia”, rematou o autarca
celoricense.

Pandemia fez disparar os pedidos de ajuda

Este será “o ano mais difícil” das últimas décadas
CELORICO DE BASTO
| Marlene Cerqueira |

Com uma taxa de desemprego
baixa, os pedidos de apoio das
famílias celoricenses, antes da
pandemia, eram residuais. Com
os efeitos económicos da pandemia, o desempregou dumentou
significativamente e com ele os
pedidos de apoio que chegar ao
serviço de acção social do Município.
“A pandemia criou dramas
económicos e sociais complexos. Há pessoas a passar muitas
dificuldades, mas temos conseguido dar apoio através do nosso
Serviço de Acção Social, que é
serviço muito proactivo e que
trabalha num sistema de rede,
interagindo com as Juntas de
Freguesia, as IPSS e o movi-

mento associativo, o que permite a identificação e diagnóstico
de situações de carência e uma
acção rápida, ou seja, uma ajuda
eficaz e atempada”, referiu o
presidente da autarquia.
No início do ano, o Município
de Celorico de Basto avançou
com um robusto programa, o
APOIAR+, no âmbito do qual
foi reforçado o investimento no
banco alimentar, roupa e bens de
primeira necessidade para acorrer a todos os que, comprovadamente, necessitem deste apoio,
bem como uma convergência de
meios humanos e materiais do
Município para apoio social, sobretudo dos mais fragilizados.
Joaquim Mota e Silva admite
ainda que “devido à pandemia,
este é um ano especialmente difícil, porventura o mais difícil

das últimas décadas, com consequências do ponto de vista económico-social para as famílias e
as empresas”. Neste contexto,
aponta os apoios sociais como
“prioritários”, mas realça também a manutenção do investimento público, como forma de
injectar liquidez na economia,
criar emprego e dinamizar o comércio local.
Ainda a pensar nas famílias, a
autarquia celoricense aprovou
também medidas de alívio fiscal, concretamente a fixação do
IMI na taxa mínima de 0,3% e a
aplicação do IMI familiar com
reduções de 20 euros para casais
com um filho, 40 euros com dois
filhos e 70 para os casais com
três ou mais filhos. O IRS que
cabe à autarquia terá uma redução para 4%.
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Câmara tem Serviço de Acção Social que, através do trabalho em rede, acode às famílias
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Câmara investe mais de um milhão
para ajudar empresas e famílias
CÂMARA liderada por Joaquim Mota e Silva avançou com um programa que reúne um vasto conjunto
de medidas de apoio económico, para mitigar os efeitos da pandemia nas empresas e famílias.
CELORICO DE BASTO
| Marlene Cerqueira |

A Câmara Municipal de Celorico de Basto tem no terreno o
APOIAR+, um programa que
reúne o vasto conjunto de medidas de apoio económico que visa
mitigar os efeitos da pandemia
nas famílias e empresas do concelho que passam por dificuldades causadas pelo impacto da
pandemia na economia.
No global, o programa representa mais de um milhão de euros para acorrer às famílias e
empresas em dificuldades, sem
esquecer o apoio às entidades
sociais.
“Este conjunto de medidas e
outros investimentos já realizados fazem com o apoio directo
ao combate à pandemia e aos
seus efeitos esteja próximo do
1,2 milhões e euros”, explica o
presidente da autarquia, realçando que este plano de apoio não
tem precedentes na história concelhia.
Do pacote de apoios, Joaquim
Mota e Silva começa por destacar uma medida que implica um
esforço financeiro na ordem dos
400 mil euros. A verba destinase a assumir os encargos do custo da taxa fixa da água, de todos
os consumidores domésticos e
não domésticos do concelho, até
ao final de 2021.

A Câmara Municipal de Celorico de Basto vai cumprir o programa de investimentos que tinha previsto para o corrente ano,
apesar do esforço financeiro realizado para acorrer às empresas
e famílias em dificuldades devido à pandemia causada pela Covid-19.

O programa APOIAR+, implementado pelo Município de
Celorico de Basto, contempla
também ajudas financeiras às
IPSS, Bombeiros Voluntários
e Cruz Vermelha, organizações concelhias que “prestam
um valioso serviço à comunidade”.
“Estamos a falar de um investimento na ordem dos 115
mil euros e que visa sobretudo
apoiar a compra de equipamentos de equipamentos de
protecção individual. A compra desse material tem um
custo avultado e estas entidades deparam-se com a redução
das receitas que financiam a
sua actividade”, justifica Mota
e Silva, ao Correio do Minho.

Município valoriza
o voluntariado
DR

Joaquim Mota e Silva, presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto

Destaca de seguida um apoio
financeiro não reembolsável,
que está a ter uma adesão significativa e que tem já processos
aprovados. Refere-se a uma medida para o sector do comércio e
restauração que visa “atenuar os
efeitos da redução de actividade
e facturação”. O objectivo da autarquia é que a análise processo
seja rápida para que o dinheiro
chegue rapidamente a quem precisa. “Estas verbas acabam por
ser um pequeno balão de oxigénio que permite a estas empresas

aguentar mais um pouco de tempo”, explica.
Assim, as empresas do sector
do comércio e restauração que
comparativamente com 2019,
registem perdas comprovadas de
facturação superiores a 20% recebem 500 euros, as que registam perdas superiores a 35% o
valor do apoio é de mil euros.
Durante o ano em curso, as empresas podem ainda beneficiar
de um conjunto alargado de
isenção de taxas e licenças, refere o edil, realçando que o Muni-

Investimento público prossegue
| Marlene Cerqueira |

Programa apoia
instituições sociais

Isenções

“Vamos cumprir o programa e executar o que está previsto”

CELORICO DE BASTO

APOIAR+

Joaquim Mota e Silva argumenta que é importante manter
as obras programadas uma vez
que isso permite manter e até
criar postos de trabalho, injectar
recursos na economia e também
dinamizar o comércio local pelo
movimento de trabalhadores.
O autarca recorda que em 2020
a Câmara Municipal foi “muito
prudente” nos investimentos,
com o objectivo de perceber

“como é que a situação iria evoluir” e para garantir que a autarquia “teria capacidade, do ponto
de vista social, para apoiar a população o tecido empresarial”.
Foi nesse contexto que foi definido o programa de apoio agora
implementado, um plano que é
acompanhado com o prosseguimento, no terrenos, das obras
municipais que estavam programadas.

cípio prescinde das receitas das
licenças para instalação de esplanadas, afixação de publicidade e licenciamento de actividade
dos estabelecimentos de comércio e serviços.
Rendas e concessões instaladas
em espaços municipais, estão
também isentas de pagamento
durante o período de encerramento devido à pandemia e serão concedidas moratórias e possibilidade de faseamento até 24
meses dos valores em dívida que
vençam até 1 de Julho próximo.

O edil destaca ainda que a
autarquia valoriza o trabalho
levado a cabo pelos voluntários e, nesse âmbito, o Município irá premiar aqueles que
“de forma abnegada, com
enormes sacrifícios pessoais,
profissionais e familiares
prestam um precioso serviço à
comunidade”, nos Bombeiros
Voluntários e Cruz Vermelha
locais. A estes voluntários será
concedida a isenção de impostos, taxas e licenças e outras
despesas com a autarquia,
bem como a atribuição de outros benefícios que possam
surgir da discussão pública do
regulamento que servirá de suporte a esta medida de apoio.

§escolas
Edil destaca importância do ensino presencial

Autarquia apoia ensino à distância
Ainda na primeira fase da pandemia, a Câmara de Celorico de Basto reuniu
com o Agrupamento de Escolas local para aferir das necessidades dos alunos
em termos de equipamentos informáticos e acesso à internet. Neste segundo confinamento, o Município reforçou o investimento em equipamentos
informáticos e ligações à internet, disponibilizando, em regime de empréstimo, aos alunos que deles necessitem para as actividades educativas em regime não presencial, “promovendo assim a equidade e igualdade de oportunidades a todos os alunos do concelho, independentemente da situação
económica”. Joaquim Mota e Silva considera importante o regresso ao ensino presencial, porque a ausência de aulas presenciais “está a ter impacto
brutal nos alunos”.
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FINAL INÉDITA DA TAÇA DE PORTUGAL
VAI DISPUTAR-SE EM COIMBRA

SC BRAGA e Benfica vão medir forças, pela primeira vez na história, na final da prova rainha do futebol português. FPF anunciou, ontem, o palco do encontro: Estádio Cidade de Coimbra, dia 23 de Maio.
TAÇA DE PORTUGAL

+ histórico

| Joana Russo Belo |

É uma final inédita entre SC
Braga e Benfica e já tem local
designado: Estádio Cidade de
Coimbra. O encontro decisivo
da 81.ª edição da Taça de Portugal está marcado para 23 de
Maio e Coimbra volta, assim, a
ser palco da final da prova rainha do futebol português pela
segunda vez consecutiva, depois
de ter recebido, em Agosto de
2020, o duelo entre FC Porto e
Benfica, que os dragões venceram, por 2-1.
O anúncio foi feito, ontem, pela Federação Portuguesa de Futebol, dando ainda conta de que
o palco habitualmente utilizado
pela Académica, na II Liga, irá
receber, igualmente, a final da
Taça de Portugal feminina, a disputar no dia 12 de Junho, assim
como o último e decisivo jogo
do Campeonato de Portugal, a 6
de Junho.
Recorde-se que a final da edição 2019/20 da Taça de Portugal
já não se tinha realizado no mítico Jamor, no Estádio Nacional,
em Oeiras - o que não acontecia
desde 1982/83 -, recinto que tem
tido o relvado em muito más
condições e obrigou mesmo à
interdição.
Esta vai ser a sétima final do

§esports
Equipa bracarense lidera
Terceira vitória na
FPF Masters eFootball
A equipa de eSports do SC Braga
venceu a GeekCase eSports Pro, por
2-1, em jogo da 3ª jornada da fase
de grupos da FPF Masters eFootball.
Os guerreiros perderam o primeiro
jogo (3-1), mas venceram os dois
restantes desafios, por 2-1 e 1-0,
carimbando mais uma vitória.
Os arsenalistas lideram o grupo
e estão bem posicionados para garantir a passagem à próxima fase.

SC Braga e Benﬁca vão
medir forças, pela primeira
vez, na ﬁnal da Taça de
Portugal. Arsenalistas já
defrontaram FC Porto (3),
Sporting (2) e V. Setúbal;
já as águias jogaram com
o FC Porto (10); Sporting
(8); V. Setúbal (4);
Académica, Belenenses e
Boavista (3); Vitória SC (2)
e Atlético, Estoril Praia, Rio
Ave e Sp. Covilhã (1).

SC BRAGA

SC Braga vai marcar presença na sua sétima final da Taça de Portugal

guerreiros - que deixaram pelo
caminho o FC Porto, actual detentor do troféu -, enquanto os
encarnados vão para a 38.ª presença, naquele que será o primeiro embate entre as duas equipas na final da prova rainha.
Com duas Taças no museu, ganhas em 1965/66 e 2015/16, os
arsenalistas já mediram forças

com o FC Porto (três vezes),
Sporting (duas) e Vitória de Setúbal. Já o clube da Luz, que é o
recordista de vitórias, com 26,
defrontou o FC Porto (10 vezes);
Sporting (oito); Vitória de Setúbal (quatro); Académica, Belenenses e Boavista (três); Vitória
SC (duas) e Atlético, Estoril
Praia, Rio Ave e Sp. Covilhã

(uma).
Olhando à história, o único registo de um encontro decisivo
entre as duas equipas aconteceu
na Supertaça Cândido de Oliveira, jogo único entre o vencedor
do campeonato e o vencedor ou
o finalista vencido da Taça de
Portugal. Benfica e SC Braga
discutiram o troféu a abrir a temporada 2016/17, com as águias
de Rui Vitória a imporem-se aos
arsenalistas comandados por José Peseiro, por 3-0, no Estádio
Municipal de Aveiro, a 7 de
Agosto de 2016. Cervi, Jonas e
Pizzi apontaram os golos da vitória encarnada.

SC Braga regressou aos trabalhos

Foco dos guerreiros já está no dérbi
SC BRAGA

| Joana Russo Belo |

Pela primeira vez desde o início
do ano, o SC Braga vai ter mais
de dois dias para preparar a
equipa, depois de um ciclo intenso e desgastante de duelos a
cada quatro dias. Uma espécie
de mini-pausa competitiva - arsenalistas jogaram na quarta-feira para a Taça de Portugal e só
voltam à acção na terça-feira - se

lll
Carvalhal vai ter de fazer,
pelo menos, uma mudança
forçada, depois da expulsão
de Borja, no Dragão.
olharmos ao ritmo alucinante
dos últimos dois meses, que até
deu direito a um dia de folga para o plantel recarregar energias.
Cumprido o descanso, os guer-

reiros voltaram, ontem, aos relvados, com o foco no dérbi minhoto com o Vitória SC, na próxima terça-feira, a contar para a
22.ª jornada da I Liga.
Carlos Carvalhal vai ter de fazer, pelo menos, uma alteração
forçada, face à expulsão do lateral Borja, com vermelho directo,
no Dragão. Já Sequeira poderá
recuperar a tempo, ao contrário
de Castro, que continua fora das
opções técnicas.

I LIGA

JORNADA 22

RESULTADOS
Gil Vicente-FC Porto (hoje, 18 horas)
Rio Ave-Farense (amanhã, 20 horas)
Portimonense-Tondela (hoje, 15.30 horas)
Marítimo-Moreirense (amanhã, 17.30 horas)
SC Braga-Vitória SC (09/03)
P. Ferreira, 2; Nacional, 1
Belenenses-Benfica (08/03)
Sporting, 2; Sta. Clara, 1
Boavista-FC Famalicão (hoje, 20.30 horas)
CLASSIFICAÇÃO
J

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

22
21
21
21
22
21
22
21
21
21
21
22
21
21
21
21
21
21

V

E

D

M

S

P

18
15
13
12
12
10
8
6
7
4
5
5
5
4
5
4
5
3

4
1
6
6
5
5
4
8
3
10
7
6
5
7
4
7
3
9

0
5
2
3
5
6
10
7
11
7
9
11
11
10
12
10
13
9

44
39
45
34
30
27
24
20
22
13
16
21
18
22
16
18
19
21

11
21
22
17
21
22
25
26
34
18
24
30
26
29
27
32
30
34

58
46
45
42
41
35
28
26
24
22
22
21
20
19
19
19
18
18

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

§I Liga
Resultados
Sporting vence com golo
no último minuto
Paços de Ferreira - Nacional, 2-1
Sporting - Santa Clara, 2-1

22.ª jornada
Hugo Miguel dirige
dérbi minhoto
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou a lista completa dos árbitros
nomeados para a 22.ª jornada da
I Liga, sendo que apenas faltava conhecer os escolhidos para o duelo
entre Belenenses SAD e Benfica (segunda-feira, pelas 20.15 horas) e o
dérbi entre SC Braga e Vitória SC
(terça-feira, pelas 21.45 horas).
Tiago Martins vai estar no duelo
das águias, com os assistentes Pedro Mota e Hugo Ribeiro, enquanto
o 4.º árbitro é João Malheiro Pinto e
o VAR João Pinheiro. Já o árbitro
Hugo Miguel foi o nomeado para o
dérbi minhoto e terá como assistentes Rui Teixeira e Ricardo Santos,
sendo o 4.º árbitro Miguel Nogueira
e o VAR Tiago Martins.
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“Temos que estar no nosso melhor”

MOREIRENSE viaja até à Madeira, para medir forças com o Marítimo, amanhã, em jogo da 22.ª jornada da I Liga. Vasco Seabra
admite que tem faltado consistência à equipa ao longo dos 90 minutos nos últimos jogos. Técnico exige concentração máxima.
MOREIRENSE FC

+ jogo

| Joana Russo Belo |

Vai ter de ser um Moreirense ao
melhor nível, de forma a manter
a consistência exibicional em
casa do Marítimo. Vasco Seabra
exige níveis elevados de concentração, para que a equipa vimaranense possa reagir aos últimos
resultados - uma derrota e dois
empates - e somar pontos na visita à Madeira, nesta 22.ª jornada da I Liga.
“Os jogadores são sujeitos a
um trabalho de alta intensidade
durante 90 minutos e, por vezes,
existem momentos em que não
conseguimos manter a concentração. São coisas perfeitamente
normais, inclusivamente, as tarefas e comportamentos exigidos obrigam os jogadores a tomarem decisões constantemente
e, em alguns momentos, ainda
não conseguimos manter a consistência durante os 90 minutos.
Sentimos que cada vez estamos
mais confiantes e capazes de saber gerir o jogo e manter-nos ligados durante mais tempo”, frisou o técnico, admitindo ter
saído do último encontro com o
Belenenses SAD com bons indicadores.

O Moreirense joga,
amanhã, na Madeira, em
casa do Marítimo, a partir
das 17.30 horas, em jogo
da 22.ª jornada da I Liga,
que será dirigido pelo
árbitro Luís Godinho,
da Associação de Évora.

DR

Vasco Seabra admite que tem faltado consistência à equipa durante os 90 minutos

“O que fizemos, na primeira
parte, são sinais muito positivos
do que queremos fazer e temos
toda a convicção de que vamos
fazê-los perdurar e vamos manter o nosso compromisso, a qualidade e capacidade de jogar pa-

ra a frente, sempre com vontade
de vencer os jogos”, sublinhou.
Em termos estatísticos, o Moreirense só ganhou uma das dez
deslocações ao Funchal e do outro lado está um Marítimo sem
vitórias há sete jornadas.

“Essencialmente, é uma falsa
questão, quando estamos nesse
momento a vontade cada vez
maior de virá-lo torna o jogo
mais complicado. É natural que
haja alguma ansiedade, é perfeitamente normal, mas mais do
que isso tem com vamos abordar. É uma equipa difícil, que já
teve uma fase anterior muito
boa. Todas as equipas passam
por fases, umas melhores, outras
piores, queremos é não permitir
que essa fase seja quebrada. No
último jogo, o Marítimo já conseguiu inverter e fazer um bom
jogo, competitivo. Sabemos que
vamos ter um adversário muito
difícil, num campo tradicionalmente complicado, por isso, te-

mos que estar no nosso melhor,
com níveis de concentração
muito altos e com uma vontade
de vencer muito grande para sermos altamente competitivos e
agressivos”, frisou.
Esta 22.ª jornada marca dois
meses da era de Vasco Seabra no
comando do Moreirense e, em
jeito de balanço, o técnico diz
que a equipa “já percebeu aquilo
que nós pretendemos”: “agora
tem tudo a ver com essa consistência e esse equilíbrio que conseguimos manter durante o jogo.
Desde que chegámos, temos trabalhado para que todos os jogadores comecem a estar disponíveis para jogar. É uma parte
importante para nós ter esta
competitividade interna e conseguirmos ter esta vontade de fazer parte da convocatória e das
escolhas”, admitiu.
“Sentimos que já fomos capazes de acrescentar diferentes
nuances, tanto na forma como
abordamos um ou outro jogo,
como na forma como modificamos dentro do próprio jogo, isso
leva o seu tempo. Temos jogadores inteligentes, capazes e temos
vindo a demonstrar essa consistência que temos vindo a crescer”, rematou.

Silas quer vencer no Estádio do Bessa

“Esperamos um jogo difícil e aberto”
FC FAMALICÃO

| Joana Russo Belo |

Vai ser um jogo “difícil e aberto”, mas que Silas quer vencer.
O FC Famalicão vai ao Estádio
do Bessa para medir forças com
o Boavista, esta noite, pelas
20.30 horas, de olhos postos nos
três pontos, frente a um adversário que o técnico não considera
rival directo.
“Não encaro um jogo contra
um adversário directo. É um jogo como outro qualquer, para
mim valem todos três pontos e é
um jogo que queremos ganhar,
contra uma equipa boa, que joga
em casa. Estamos todos muito
perto uns dos outros e, com uma

vitória, para a semana já passamos a ter outros rivais directos
por outros objectivos. A maneira
ideal de encarar o jogo é mais
três pontos”, referiu, deixando
elogios aos axadrezados.
“É uma equipa que a nível
ofensivo é muito imprevisível,
com um treinador que dispensa
apresentações. É um dos melhores treinadores portugueses, com
uma vasta carreira, com muita
experiência. São muito imprevisíveis, com jogadores de muita
qualidade. Acho que o projecto
inicial não seria seguramente para estarem na posição em que estão, seria um projecto para lutar
pela Europa e apanharam-se
nesta situação. Esperamos um

jogo difícil e aberto, são dois
treinadores que gostam de futebol de ataque e esperamos ganhar”, frisou.
Silas diz sentir que já estão
“mais sólidos a nível defensivo”, assumindo que foi essa a
“estratégia” da equipa técnica
quando chegou ao clube, “criar
uma ideia colectiva defensiva
que nos permita atacar com muita imprevisibilidade”. “Os jogadores tiveram uma abertura
enorme para ideias novas e para
uma maneira de trabalhar diferente. Treinam muito bem, estou
encantado com a maneira como
eles treinam, vão aparecendo
ideias diferentes e, pouco a pouco, estão bastante melhor”.
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Silas considera que a equipa já está mais sólida a nível defensivo
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“Encaramos este jogo difícil com
o intuito de somar os três pontos”
RAPHAEL GUZZO foi a voz da ambição do FC Vizela para o duelo da 23.ª jornada da II Liga, em que
a formação vizelense recebe o Mafra. Médio lembra a qualidade adversária, mas aponta ao triunfo.
II LIGA

| Carlos Costinha Sousa |

Ambição é a palavra de ordem
em Vizela. E Raphael Guzzo foi
a voz dessa mesma ambição do
grupo de trabalho do Futebol
Clube de Vizela, que hoje recebe
o CD Mafra, em duelo a contar
para a 23.ª jornada da II Liga.
Os vizelenses pretendem continuar a perseguir os lugares cimeiros da tabela classificativa e,
para isso, só o triunfo interessa,
para não deixar fugir Académica, Feirense e Estoril Praia.
Para este duelo, os vizelenses
partem com ambição, mas com
perfeita noção de que pela frente
estará um adversário forte e confiante, uma vez que vem de uma
vitória moralizadora.
Apesar de estar mais abaixo na
classificação, o Mafra “é uma
excelente equipa, que está a fazer um bom campeonato “ é
muito bem orientada”, considera
o médio dos vizelenses, para logo mostrar de que forma o trei-

DR

Raphael Guzzo acredita que o FC Vizela vai vencer, hoje, na recepção ao Mafra

nador Álvaro Pacheco preparou
os seus jogadores para este duelo: “Tentámos trabalhar da melhor forma para encarar o jogo
com o intuito de conquistar os
três pontos”.

“Tivemos uma semana intensa
de trabalho. Correu bem porque
também vínhamos de um resultado que acabou por ser bom,
mediante todas as situações que
ocorreram no jogo. Começamos

Derrota por 2-1 no Estádio da Barrinha

FC Famalicão infeliz não impede Leixões
de se isolar na liderança do campeonato
LIGA REVELAÇÃO - SUB-23
| Carlos Costinha Sousa |

Não foi nada feliz, ontem, a
equipa sub-23 do Futebol Clube
de Famalicão que, na oitava jornada da Fase de Apuramento de
Campeão da Liga Revelação,
não conseguiu levar a melhor
sobre o Leixões que, com um
triunfo por 2-1, se isolou no comando da tabela classificativa
da competição.
O jogo já se esperava de dificuldades acrescidas para a equipa famalicense que, mesmo assim, pretendia conquistar um
resultado positivo e, pelo menos,
pontuar nesta deslocação da 8.ª
jornada da prova.
No entanto, a jogar no seu re-

duto, a equipa leixonense mostrou-se mais morte e eficaz, tendo conseguido colocar-se na
frente do marcador muito cedo
na partida. Logo aos 9 minutos,
André conseguiu levar a melhor
sobre o sector defensivo adversário e inaugurou o marcador.
Apesar deste contratempo, os
famalicenses não baixaram os
braços nem desistiram de tentar
procurar um resultado mais positivo, tendo conseguido empatar o encontro à passagem do
minuto 26, quando Ryan Teague
encontrou o caminho mais correcto para o fundo das redes da
baliza defendida por Gonçalo
Tabuaço. O empate relançou o
encontro e esperava-se uma boa
resposta famalicense para o se-

gundo tempo.
Apesar da vontade dos homens
de Vila Nova de Famalicão, que
procuravam conquistar os três
pontos, o segundo tempo começou praticamente com novo golo
do Leixões, já que logo aos 49
minutos Dinho fez o segundo da
formação da casa e que acabaria
mesmo por ser o último golo da
partida, ditando um triunfo por
2-1 da turma leixonense.
Com este resultado, o Leixões
isolou-se no comando da prova,
com 29 pontos, mais um que o
Estoril Praia e cinco que o SC
Braga, equipas que se defrontam
amanhã em duelo desta oitava
jornada do campeonato. Já o Famalicão está a ocupar a quinta
posição, com 15 pontos.

logo a pensar no jogo com o Mafra, equipa que passou por uma
fase que todas as equipas da II
Liga acabam por passar, que é
alguns jogos sem ganhar. Mas
conquistaram uma vitória muito
importante frente a um adversário difícil, que é o Penafiel. Claro que a vitória moraliza e de
certeza que vem a Vizela para
fazer um bom jogo e tentar ganhar pontos”, refere o médio,
lembrando que, no entanto, o FC
Vizela entra sempre em campo
para conquistar o triunfo: “Cada
vez que entramos em campo é
para tentar ganhar os três pontos.
Tentámos sempre pelo menos
conseguir ganhar pelo menos
um ponto. Queremos ganhar o
jogo, pontuar acima de tudo,
mas sabemos que vamos ter pela
frente um rival difícil, como são
todas as equipas deste campeonato, que é uma II Liga muito
competitiva. Vamos lutar para
fazer uma boa exibição e tentar
conquistar os três pontos, à nossa imagem”.
ESTÁDIO DA BARRINHA

LEIXÕES SC

FC FAMALICÃO

2

1

Árbitro Álvaro Santos
Assistentes Alexandre e André Ferreira

Gonçalo Tabuaço
Ricardo Ferreira
Rucker
Mário Júnior
Folha
Ousmane
Morim
Vando
Papálele
André
Dinho
Pedro Franco

Intervalo
1-1

Mattos Becker
Saldanha
Cláudio Silva
Penetra
Ryan Teague
Jota Lopes
Pablo
André Ricardo
Tiago Antunes
Konaté
Abdul Ibrahim
Luís Silva

Substituições Dinho por Isnaba (64m), Konaté
por Jorge Pereira (65m), Pablo por João Silva
(74m), Tiago Antunes por João Varela (74m), Morim por Rebelo (77m), André por Avelino (77m),
Vando por Freddy (89m) e Papálele por Vasco Lara
(89m).
Disciplina cartões amarelos Rucker (46m e 84m),
Penetra (71m), Vando (89m) e Papálele (89m).
Cartão vermelho para Rucker (84m).
Golo André (9m), Ryan Teague (26m) e Dinho
(49m).

§breves
Futebol Feminino
Portugal defronta
Rússia no play-off
de acesso ao Europeu
Portugal vai defrontar a Rússia
no play-off de acesso ao Europeu
de futebol feminino de 2022,
que se realiza em Inglaterra, segundo ditou o sorteio realizado
ontemem Nyon, na Suíça.
A eliminatória vai ser discutida
em dois jogos, entre 7 e 13 de
Abril, com o primeiro encontro
em solo luso e o segundo no reduto da Rússia, que segue no
23.º lugar do ranking da FIFA, sete posições à frente da selecção
portuguesa.
A formação das quinas procura a
segunda presença numa fase final, depois de ter estado no Europeu de 2017, também após
disputar um play-off, então face
à Roménia, enquanto a Rússia
esteve em cinco das últimas seis
fases finais.

Liga Portugal
Pedro Proença
critica Governo
O presidente da Liga Portuguesa
de Futebol Profissional, Pedro
Proença, deixou ontemcríticas ao
Governo português, por, “aparentemente”, ter-se esquecido do
desporto no âmbito de Plano de
Recuperação e Resiliência, devido à pandemia de Covid-19.
Numa nota publicada nas redes
sociais, o antigo árbitro revelou
ainda que o grupo de trabalho financeiro do organismo que lidera reuniu-se na véspera “com o
intuito de alinhar estratégias e
prioridades para a retoma que
todos ansiamos que se inicie o
mais rapidamente possível”.

Campeonato de Portugal
Maria da Fonte joga
hoje em Montalegre
O Maria da Fonte dá hoje início à
jornada 19 da Série A do Campeonato de Portugal, com uma
deslocação a casa do Montalegre,
um adversário directo na luta pelos lugares cimeiros da classificação. Os montalegrenses estão na
quarta posição com 28 potnos,
mais três que os povoenses que,
no entanto, têm menos dois jogos disputados. Assim, só uma
vitória interessa ao conjunto treinado por Ivo Castro, para poder
colar-se na classificação ao seu
adversário e não deixar fugir o
Mirandela, que é terceiro.
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Barcelos constrói novos campos de treino
JUNTO ao Estádio Municipal de Barcelos vão nascer dois novos campos de treino, numa empreitada cuja adjudicação está para
breve e que tem um preço base que ultrapassa os dois milhões e trezentos mil euros.
BARCELOS

| Carlos Costinha Sousa |

Um novo espaço vai nascer no
Complexo Desportivo Cidade de
Barcelos. Bem junto ao estádio
municipal, que é casa do Gil Vicente Futebol Clube, a Câmara
Municipal de Barcelos vai avançar com um projecto que era já
um sonho antigo por parte dos
barcelenses.
Está em fase de conclusão o
processo de concurso público
para a construção de campos de
treinos nesse local, numa empreitada cuja adjudicação está
para breve e que tem um preço
base de 2.348.313,71€ de euros
(IVA incluído), uma verba que
será totalmente suportada pelo
município barcelense.
Esta aposta da autarquia liderada por Miguel Costa Gomes tem

DR

Zona envolvente ao Estádio Cidade de Barcelos vai receber dois novos campos de treino

como principal intuito a criação
de melhores condições para a
prática desportiva, em especial

para os escalões da formação, e
atendendo às carências existentes no tocante a espaços disponí-

veis no concelho, com visibilidade acrescida no clube de futebol com maior projecção do
concelho, o Gil Vicente, o projecto implica a construção de
dois campos de treino.
Estes equipamentos ficarão localizados a norte do Estádio Cidade de Barcelos, numa área de
terreno a intervir, propriedade
do município, com cerca de 25
mil m2. Será construído um
campo com relva natural e outro
em sintético. A empreitada implica também a construção de
uma bancada, com cinco filas,
que vai permitir acolher alguns
espectadores sempre que necessário.
Com o arranque desta obra, este acaba por ser um passo significativo para a criação também
da futura Cidade Desportiva de
Barcelos, sendo que também

permite abrir-se a porta à possibilidade de libertação das instalações do Estádio Adelino Ribeiro Novo, antiga casa do Gil
Vicente FC (que utiliza ainda as
instalações), actualmente já com
poucas condições para a prática
desportiva condigna.
A criação das melhores condições para a prática desportiva
tem sido uma preocupação da
Câmara Municipal de Barcelos
que, desde o ano 2015, tem colaborado com as mais variadas colectividades do concelho, através, principalmente, da atribuição de apoios financeiros, nomeadamente para a instalação de
relvados sintéticos. A este propósito, a Câmara Municipal atribuiu já comparticipações financeiras que atingem um valor
global de 1350 mil euros a quase
uma dezena e meia de freguesias.
Publicidade
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HC Braga visita Sanjoanense
e OC Barcelos joga em Tomar
UM PONTO SEPARA à entrada para o jogo equipas de Braga e de São João da Madeira. Juventude
de Viana desloca-se a Alvalade para medir forças com Sporting. Riba d’Ave recebe amanhã FC Porto.
HÓQUEI EM PATINS

+ jornada 22

| Rui Serapicos |

O Hóquei Clube de Braga, que é
10.º classificado com 20 pontos,
visita hoje às 17 horas a Sanjoanense, que soma menos um ponto, em jogo da jornada 22 do
campeonato nacional da I Divisão de hóquei em patins.
Qualquer seja o resultado, nenhum dos clubes sai desta jornada com a manutenção garantida
aritmeticamente, mas o triunfo é
um passo para esse objectivo.
Em busca também de um lugar
seguro no escalão maior vai às
18 horas o Famalicense, também
com 20 pontos, jogar a Oliveira
de Azeméis, no reduto de um
candidato ao título, a Oliveirense, que está com 40 pontos, a 8
pontos do primeiro classificado
FC Porto mas com menos dois
jogos disputados.
Dois pontos acima dos outros
emblemas minhotos já referidos,
a Juventude de Viana, com 22
pontos no 8.º lugar — que já dá
acesso ao play-off — visita às 15
horas no Pavilhão João Rocha o
Sporting, quinto com 37 pontos
mas com quatro jogos em atraso.
Na luta pelo título, o OC Barcelos, que é segundo (com os
mesmos 48 pontos) mas tem

Hoje

Sporting - Juv. Viana
SC Tomar - OC Barcelos
Sanjoanense - HC Braga
HC Tigres - HC Turquel
Oliveirense - Famalicense
Benfica - Valongo

Amanhã

Riba d’ Ave - FC Porto
DR

§hóquei
Constituída em 2019
OCB entra na Associação
Europeia de Clubes
O Óquei Clube de Barcelos passa
a integrar a Associação Europeia
de Clubes de Hóquei em Patins
European Hockey Clubs Association
(EHCA), anunciou o clube na sua
página oficial do Facebook.
A EHCA foi criada em Setembro
de 2019 pelos portugueses
FC Porto, Benfica, Sporting e Oliveirense e os espanhóis Noia, Barcelona, Liceo da Corunha e Réus, vê
agora a sua estrutura reforçada
com a incorporação do Barcelos,
mas também do Impianto Forte
Dei Marmi, de Itália,
e do Saint-Omer, de França.
Centrada até agora na Península
Ibérica, a EHCA alarga a sua influência também a Itália e a França.
A integração destes três novos
clubes permite à EHCA continuar
a desenvolver projetos para melhorar o hóquei em patins, ao mesmo
tempo que avança no propósito de
organizar as competições europeias
em coordenação com a World Skate
RH e a World Skate Europe RH.

Carlos Loureiro está em dúvida para hoje

mais um jogo do que o FC Porto
que é primeiro, visita o SC Tomar, sexto com 35.
A jornada conclui amanhã com
uma rcepção do Riba d’Ave, que
procura evitar a zona de descida,
ao FC Porto.
“O Óquei vai estar preparado
para as dificuldades que o jogo
nos apresentar, com o objectivo
claro de vencer, sabendo de antemão que vai ser um jogo dificil”, comentou Rui Neto, o treinador do Óquei de Barcelos,
sobre a deslocação ao pavilhão
do SC Tomar.

“O Tomar está a fazer um excelente campeonato, está recheado
de bons jogadores, está moralizado com bons resultados”,
adiantou, lembrando que “em
casa eles só sofreram uma derrota em casa e um empate no inicio
do campeonato com a Sanjoanense”.
Rui Neto frisou que o guardaredes internacional argentino,
Conti Acevedo, teve de fazer
uma aragem para recuperar de
uma lesão mas “felizmente temos três guarda-redes”.
Já o treinador do Hóquei Clube

de Braga, Tó Neves, questionado sobre a deslocação ao pavilhão da Sanjoanense, disse ao
Correio do Minho que o factor
“casa pesa sempre”, explicado
que o rinque, “onde nós estamos
habituados a treinar conta sempre, pois as dimensões, a madeira do piso e as tabelas são diferentes. Quando jogamos num
rinque estamos habituados e faz
bastante diferença”.
Questionado ainda sobre se
tendo em conta a diferença entre
as duas equipas, de apenas um
ponto, é de esperar entre Sanjoa-

nense e HC Braga um encontro
sob o signo do equilíbrio, reconheceu que “quando se chega
quase à parte final do campeonato e se mantém este equilíbrio,
isso quer dizer alguma coisa.
Concordo que haja bastante
equilíbrio. Deve ser essa a nota
dominante, num jogo decidido
provavelmente e alguns pormenores”. O plantel bracarense está
praticamente todo disponível.
Há um contratempo com Carlos
Loureiro, “é o único em dúvida,
ver se ainda podemos contar
com ele”, concluiu.

Para crianças e jovens carenciados

Darque Kayak Clube reduz mensalidades
CANOAGEM
| Redacção |

DR

Clube de Darque, Viana do Castelo, desce mensalidades da canoagem

O Darque Kayak Clube (DKC),
de Viana do Castelo, reduz para
crianças e jovens carenciados o
valor da mensalidade na prática
da canoagem.
“Em tempos de pandemia e
com famílias a passar dificuldades, o Darque Kayak Clube, e
como é sua tradição, apoia famílias e a comunidade, para que todas as crianças e jovens possam
praticar esta modalidade indivi-

dual ao ar livre que é a canoagem”, refere a colectividade do
Alto Minho, em comunicado.
“Mesmo sem o apoio financeiro institucional local, a DKC
aposta no voluntariado associativo para que as crianças e jovens
de famílias comprovadamente
carenciadas possam praticar a
modalidade em condições de excelência”, acrescenta.
Assim, este clube vianense já
reduziu de forma significativa as
mensalidades, de 50 a 90% para
as famílias carenciadas e prepa-

ra-se para o fazer também para
todos os que se queiram inscrever e preencham essa condição.
Sempre no máximo sigilo, caso
a caso, procurando as melhores
opções e contribuindo até com
equipamento quando necessário.
Em 27 anos de existência , os
técnicos do DKC sempre tiveram o condão de ser voluntariamente generosos e de “responder às chamadas” que consideram mais convenientes e dentro
do perfil desta associação juvenil”, conclui o comunicado.
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Ténis de mesa

Qualificação
olímpica passa
para Guimarães
A Qualificação Olímpica Individual Europeia para os Jogos
Olímpicos de Tóquio, que estava marcada para o Multiusos
de Odivelas, foi alterada para
o Multiusos de Guimarães,
mantendo as datas de 21 a 25
de Abril, informou a Federação Portuguesa de Ténis de
Mesa. A alteração de local
prende-se com o facto de as
instalações de Odivelas estarem transformadas até Outubro num centro de vacinação
contra a Covid-19.
A Qualificação Olímpica Individual Europeia é a última
competição que permite apurar atletas para a prova de singulares e Portugal vai tentar
qualificar mais uma jogadora
para o maior evento desportivo mundial.
A equipa masculina obteve o
apuramento na prova realizada
em Gondomar, o que garantiu
automaticamente a presença
de dois atletas masculinos na
prova de singulares, e Fu Yu
alcançou o passaporte para
Tóquio ao vencer em singulares nos Jogos Europeus em
Minsk 2019.

Automobilismo

Ni Amorim
satisfeito
com regresso
da Fórmula 1
O presidente da Federação
Portuguesa de Automobilismo
e Karting (FPAK) assumiu-se,
esta sexta-feira, “muito satisfeito” com o anúncio da realização do Grande Prémio de
Portugal de Fórmula 1, em 2
de Maio, confiando que se poderá manter no futuro.
“Esperamos poder voltar a
receber público no GP de Portugal de forma segura. A
FPAK fica muito satisfeita na
medida em que, quando houve
o último Grande Prémio em
Portugal, em 2020, sempre
dissemos que íamos lutar para
que o Grande Prémio não fosse apenas de substituição mas
estivesse por direito próprio
no calendário Mundial de Fórmula 1”, afirmou o presidente
da Federação Portuguesa de
Automobilismo e Karting.
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Mariana sai em 11.º da primeira
final sénior de um ‘Europeu’
ATLETA DO SC BRAGA gastou na final dos 3000 metros mais 20 segundos do que fizera quinta-feira
quando bateu o recorde nacional de sub-23. Lançadora do peso Auriol Dongmo conquistou ouro.
ATLETISMO

+ ouro

| Rui Serapicos |

A atleta do Sporting Clube de
Braga, Mariana Machado, terminou ontem a sua participação nos campeonatos da Europa de Pista Coberta, em Tórun,
na Polónia, com uma marca de
9.19.61 minutos na final dos
3000 metros, mais cerca de 20
segundos do que fizera quinta-feira na eliminatória, com
8.59.39 minutos, que lhe valera
o recorde nacional de sub-23.
A bracarense, de 20 anos, que
disputou inscrita como sénior a
sua primeira final europeia, chegou em 11.º lugar entre doze
concorrentes, tendo sido 12.ª
classificada a holandesa Maureen Koster, que sofreu uma
queda.
A britânica Ami Eloise Markovic, uma atleta que já se dedicou
ao remo, venceu com 8.46.43
minutos, seguida pela francesa
Alice Finot, com 8.46.54, que
bateu sobre a meta a britânica
Verity Ockenden, com 8.46.60.
A israelita de origem etíope Selamawit Bayoulgn, que liderou a
prova até à última prova, não
conseguiu mais do que o sexto

§andebol
Feminino
ABC/UMinho acerta
hoje calendário
em Alpendorada
Hoje às 17 horas, a equipa feminina
de andebol do ABC UMinho visita o
Alpendoirada, em jogo de acerto
da 4.ª ronda do campeonato nacional da I Divisão.
“Esperamos um jogo difícil frente a
uma equipa que tem feito uma boa
campanha e que nos irá causar várias dificuldades. A ARC Alpendorada apresenta atletas com grande
capacidade no 1:1 que podem desconstruir o jogo e onde a nossa coesão defensiva será a chave para o
sucesso”, comentou a lateral do
ABC/UMinho Jéssica Dias.

Auriol Dongmo,
portuguesa de origem
camaronesa, conquistou
ontem a medalha de ouro
do lançamento do peso
nos Campeonatos da
Europa de atletismo de
pista coberta.
Dongmo venceu na final
com um arremesso de
19,34 metros, a medalha
de prata foi para a sueca
Fanny Roos, com 19,29, e
a de bronze para a alemã
Christina Schwanitz, com
19,04 metros.
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Mariana, com 20 anos, disputou Campeonato da Europa pela primeira vez como sénior

lugar com 8.49.13, a seguir à
quarta classificada, Meraf Bhata, da Suécia, com 8.48.78 e à
quinta, a britânica Amelia Quirk.

Campeã nacional sénior de pista coberta nos 3000 metros em
Fevereiro de 2021, Mariana foi
já campeã nacional de sub-23,

juniores e juvenis (ar livre e pista coberta) de 800 m (3 vezes),
1500 m (7), 3000 m (3) e ainda
de corta-mato (5). Ao nível internacional conta entre outros
êxitos com uma medalha de prata nos 3000 m do Europeu de Juniores de 2019 e medalha de
bronze no Europeu de Juniores
de corta-mato de 2019.
Publicidade
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Opinião
REDE DE APOIO AO CONSUMIDOR ENDIVIDADO

FERNANDO VIANA Jurista e Diretor Executivo do Tribunal Arbitral de Consumo

Escreve quem sabe

Etiquetagem energética

A

colocação de etiquetas em procutos relacionadas com a sua eficiência energética (frigoríficos,
máquinas de lavar loiça ou roupa, etc.) é
hoje já bem conhecida pelos consumidores e contribui de forma decisiva para
que, quando escolhemos e compramos
produtos que consomem energia, façamos
a opção por produtos mais económicos e
sustentáveis, com claro benefício para a
sua carteira e para o ambiente que é de todos.
Por outro lado, os fabricantes obrigados
que estão a colocar a etiqueta energética
nos produtos, sabendo que os consumidores vão progressivamente escolhendo artigos mais económicos do ponto de vista
do consumo de energia, logo mais ecológicos, vão também desenvolvendo produtos mais eficientes do ponto de vista energético, abandonando aqueles que são
mais “comilões” de energia.
O anterior sistema de rotulagem energética, criado em 2010, foi, entretanto,
substituído por um novo sistema que já
está plenamente em vigor e deve ser co-

nhecido pelos consumidores.
De acordo com as novas regras, a etiqueta classifica os aparelhos numa escala
de A a G segundo a quantidade de energia
que consomem
Os aparelhos da classe A (verde) são os
que consomem menos energia — são os
mais eficientes do ponto de vista energético. Os aparelhos da classe G (vermelho)
são os que consomem mais energia.
As regras de rotulagem energética da
UE também se aplicam a alguns produtos
relacionados com o consumo de energia:
bens ou sistemas com impacto no consumo de energia durante a utilização. As regras não se aplicam a produtos em segunda mão ou a meios de transporte de
pessoas ou mercadorias.
De acordo com as novas regras de classificação aplica-se aos seguintes grupos
de produtos: 1) frigoríficos; 2) máquinas
de lavar louça; 3) máquinas de lavar roupa; 4) televisores; 5)lâmpadas e produtos
de iluminação
Os primeiros quatro grupos de produtos
estão obrigados a ostentar os rótulos rees-

Desta forma, desde março de 2021, o
sistema de classificação dos rótulos energéticos utiliza apenas as classificações A
a G, em vez das classificações A+++ a D,
como anteriormente.

O HPV tem cura?

U

ma das definições da
palavra “cura” é “recuperação da saúde”. Todos os dias ocorre espontaneamente no nosso corpo “pequenas curas” levadas a cabo pelas
células do sistema imunológico, que nos defendem contra
agressores externos.
O HPV (Vírus do Papiloma
Humano) é um desses agressores, causador de uma das infeções de transmissão sexual
mais comuns. Atualmente é
considerado o 2º carcinogéneo
(consegue estragar as células
até se transformarem em cancro) mais importante, logo a seguir ao tabaco, e está associado
a 5% dos cancros no geral e a
10% daqueles na mulher. No
colo do útero é observado em
100% dos casos, mas também
contribui para cancros em vários outros órgãos como o pénis
(47%), ânus (84%), vulva
(40%), vagina (70%) e cabeça/pescoço (70%, nos países
desenvolvidos).

calonados a partir de 1 de março de 2021.
Já as lâmpadas e produtos de iluminação
passaram a estar obrigadas a exibir o rótulo reescalonado a partir de 1 de setembro
de 2021.

Aproximadamente 80% dos
indivíduos adquirem a infeção
em alguma altura da vida, mas a
maioria resolve espontaneamente (≈90%) ao fim de 1 a 2
anos. Porém, quando o sistema
imunitário da pessoa não tem
força para eliminá-lo este permanece inativado (“adormecido”), reativando (“acordando”)
quando as defesas se encontram
mais frágeis. Neste período,
que pode levar anos, a infeção
às vezes progride para doença
pré-maligna e, numa menor
percentagem, para maligna. Geralmente não dá sintomas até
estadios muito avançados da
doença. Alguns fatores aumentam o risco de infeção persistente e a progressão para cancro, destacando-se: o serotipo
do vírus, tabagismo (aumenta
3-4x o risco), doença ou medicação que suprima o sistema

CÁTIA CORREIA

Ginecologista do Hospital de Braga

Voz à Saúde
imune, início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros sexuais (apesar de bastar ter
tido apenas um único parceiro
durante toda a vida - independentemente da orientação sexual ou do período de tempo de
inatividade sexual - para se poder estar infetado), fatores de
variação genética, etc.
Não existe nenhum remédio
que mate imediatamente o vírus. Todavia, está disponível
uma vacina. A sua administração é gratuita às meninas (des-

de 2008) e aos meninos (desde
2020) através do Programa Nacional de Vacinação pelos 10
anos, podendo, contudo, serem
adquiridas na farmácia pelos
restantes grupos etários. Inicialmente, pensava-se que só seria
útil para quem ainda não tivesse
começado a atividade sexual,
no entanto, agora sabe-se que
não existe limite de idade para
tomá-la. Para descobrirmos as
mulheres em risco precisamos
de fazer um teste de Papanicolau com pesquisa do HPV de alto risco. Naquelas que também
já apresentem “estragos”, lesão
de alto grau ou cancro, será necessário ainda realizar uma cirurgia. Ademais, não se pode
relaxar, visto que a cirurgia em
si não consegue remover o vírus, apenas a lesão provocada
por este, ficando a eliminação
do mesmo a cargo do sistema

imune (podendo a vacina reduzir em mais de 80% o risco de
recidivas).
De salientar que mesmo as
mulheres vacinadas, as pertencentes ao grupo etário de mais
de 65 anos (que já não são elegíveis para programas de rastreio organizados) ou aquelas já
submetidas a histerectomia (remoção do útero) com história
de infeção prévia por HPV, devem manter a vigilância/rastreio regular com teste Papanicolau.
No passado dia 4 de março comemorou-se o Dia Internacional de Consciencialização sobre
o HPV, assinalado pela primeira
vez em 2018, com vista à consciencialização de todos para a
importância deste tema. Ouvimos muitas vezes que a cura está dentro de nós, mas quando
esta não ocorre de forma espontânea precisamos de erguermonos e sermos heróis da nossa
própria história e elementos ativos no processo de cura.
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Como Educar para a sociedade que vem?

A

humanidade está confrontada
com desafios cada vez mais
complexos e exigentes, mas
aquilo que marca os problemas contemporâneos não tem a ver com ameaças vindas de fora, pelo contrário, decorre de riscos que impomos a nós mesmos e do grau
de imprevisibilidade que daí resulta. Vivemos em sociedades de risco e estes riscos estão ligados à modernização industrial e ao crescimento exponencial da
produção, bem como à exploração descontrolada dos recursos naturais e à contaminação progressiva, cujos danos colaterais não têm quaisquer precedentes.
Sabemos hoje que 70% dos surtos epidémicos começaram com a desflorestação, a
destruição massiva das selvas e dos bosques tropicais provocou, entre outros
efeitos, a passagem de vírus dos animais
para os humanos.
As sociedades contemporâneas estão,
pois, confrontadas com desafios de caráter global (somos todos solidários pelos
riscos), problemas ecológicos (perda da
biodiversidade, aquecimento e contaminação), solucionismo tecnológico (ilusão
de que a ciência e a técnica tudo resolvem), novas desigualdades e indiferença
moral. Não basta transformar o mundo, é
necessário interpretar essa transformação,
de maneira que o mundo, ao mudar, não
deixe o homem para trás. Corremos o risco de sermos desalojados do mundo, conduzindo ao que podemos designar como
Homem sem mundo. Aquilo a que chamamos progresso não só deixou de coincidir com a humanização do mundo, como pode acabar por ditar o seu fim.
Precisamos de ser mais críticos com a
inovação e perguntar se isso significa
bem estar para as pessoas, ou apenas lucro desmesurado para as grandes empresas, destruição da natureza e alienação. A
sociedade contemporânea deixou de
questionar-se a si mesma, falta autocrítica, debate e ações consequentes.
A crise em que nos encontramos consti-
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tui uma oportunidade para que as pessoas
encontrem causas comuns e discutam o
que deve ser feito e de que que modo deve ser feito. Contudo, à medida que as
ameaças aumentam parece que não temos
a adequada perceção dos riscos, enquanto
a nossa impotência para os combater se
torna maior. Perante a disrupção, a fragmentação e a desorientação, é fundamental promover novas formas de pensar, precisamos de interiorizar que vivemos
numa época de limites, bem como de
aprender a articular o conhecimento especializado e o desenvolvimento de capacidades básicas que possibilitem a abordagem dos problemas humanos. Não
temos o direito de roubar o futuro às novas gerações. Por isso temos de nos interrogar: como educar as crianças e os jovens para a construção de um futuro
diferente?
Em primeiro lugar, precisamos de assumir a importância dos valores na orientação da ação, como a liberdade, a igualdade e a justiça social. A sociedade deve
tornar-se mais educadora, em vez de exigir tudo dos professores e da escola. Muitos dos problemas que enfrentamos são
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produzidos pela própria sociedade e colonizam o imaginário dos jovens, como o
consumismo descontrolado, o cultivo do
entretenimento, o futebol como modelo
ou a utilização desregulada de ecrãs, entre
muitos outros que continuamos a ignorar
e que provocam anomia social.
Em segundo lugar, começamos agora a
perceber que uma boa educação não é
o remédio infalível para todos os nossos
males. A educação só poderá obter bons
resultados se existirem condições sociais nos diversos sectores da vida das pessoas.
O combate às desigualdades e à indiferença em relação ao sofrimento dos outros é determinante para a construção de
uma sociedade verdadeiramente humana,
em vez de exigirmos que seja a escola a
resolver, como que por artes mágicas, as
injustiças estruturais e a falta de oportunidades para os jovens. A escola não pode
servir para reproduzir desigualdades e a
educação tem de ser integradora. A humanização da educação exige um debate urgente e é uma causa comum, mas caminhamos na direção oposta, em vez de
tentar mudar a sociedade de maneira a
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promover o bem estar das pessoas, enveredamos por pressionar cada vez mais os
indivíduos para se moldarem a novas exigências e a ritmos maquinais, para que
respondam às mudanças aceleradas e às
incertezas crescentes, aumentado a pressão, o stress e o conformismo e desumanizando a sua existência.
Por fim, temos de retirar importantes lições da crise ecológica e compreender
que vivemos na era dos limites, afinal os
recursos não são ilimitados. Devemos,
pois, tomar consciência progressiva dos
limites e das consequências nefastas sempre que transgredimos o limiar de equilíbrio de um sistema, quer seja o ecossistema, a acumulação de riqueza, a adição
consumista ou a desmesurada relação
com a tecnologia, que nos coloca numa
gaiola digital que escraviza o corpo e entorpece a mente. Habituados ao frenesim
da abundância e à vertigem da velocidade, vivemos a ilusão de que somos donos
e senhores do mundo, mas agora estamos
confrontados com os nossos limites e
com a nossa fragilidade.
Chegou o tempo de entender que nem
tudo é possível, ou que nem tudo o que é
possível deve ser feito. Existem limites
morais e éticos para a conduta do ser humano, o ideal de crescimento ilimitado
deve ser problematizado ou então não
aprendemos nada e tudo irá voltar ao
mesmo, mas desta vez será pior. Estamos
obrigados a reinventar novas formas de
pensar e alternativas sustentáveis. A reconstrução de um mundo comum exige a
autolimitação por parte de cada um de nós
e enquanto projeto de sociedade. Nunca
seremos capazes de alcançar bons fins
com meios inapropriados. Precisamos de
debater o rumo da educação, de modo a
garantir o direito dos jovens ao futuro,
aguçando o espírito crítico, promovendo
a autonomia e a responsabilidade, bem
como a cooperação que possibilita a verdadeira convivencialidade e o respeito
pelo outro.
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U

de Direito da Universidade do Minho

mberto Eco, em “Cinco Escritos
Morais” (Ed. Relógio d’Água,
2016), referiu-se à comunicação social como sendo o “4º poder”, para além dos
três poderes tradicionais dos Estados, a saber,
o poder legislativo, executivo e o poder judicial. De resto, a “separação de poderes” (do
Estado) foi uma das conquistas claramente solidificadas pelas revoluções liberais oitocentistas e uma das consagrações do constitucionalismo moderno. Eco, referindo-se, então, ao
denominado “4º poder” (a comunicação social) dizia que “a função deste poder consiste
em controlar os outros três poderes tradicionais”.
Essa ideia/perceção da comunicação social
como “4º poder” não é nova; de resto, em parte, até se torna mesmo ultrapassada pela realidade vivida nos nossos dias! Em rigor, cada
vez mais, a comunicação social é, numa certa
perspetiva, o “primeiro poder”, aquele que –
mais do que controlar os outros – condiciona
todos os poderes do Estado. Atente-se na atividade política corrente: frequentemente, segue
os “timings” da comunicação social; por vezes, torna-se um permanente exercício de chamada de atenção à comunicação social. A
mensagem política, na realidade, se não ganha
espaço na imprensa, não existe; o trabalho político, se não tem visibilidade mediática, é inconsequente. Há realmente uma espécie de
“tirania da comunicação” (Ignacio Ramonet).
As coisas agravam-se, tornando-se (mais) perigosas para a saúde da Democracia, se os po-

E

m meados de novembro
do ano passado, o 44º
presidente dos E.U.A.,
Barack Obama, publicou o primeiro volume das suas memórias
no desempenho do cargo entre
2009 e 2017 com o título Terra
prometida. Fê-lo, provavelmente,
para aproveitar a onda de mudança da administração republicana
para a democrata e fazer sentir ou
reavaliar a sua influência junto da
opinião pública estadunidense,
ajudando de algum modo o recém-empossado presidente, figura tida como menos carismática.
Ou tê-lo-á feito, quiçá, para se
posicionar já na corrida a um terceiro mandato em 2024, à semelhança do que vimos há dias Donald Trump fazer. Essa é a minha
convicção. Ambos estão, pois, de
volta à cena mediática do seu
país, o primeiro para ser levado
ao colo, porquanto se vislumbra
já que vai continuar a ter boa publicidade – Obama é cool, joga
basquetebol, tem boa pinta, é to-

O “primeiro poder”
deres em exercício porventura caírem na tentação de apenas governarem em função dos
“inputs” comunicacionais. De resto, grande
parte da conquista (democrática) do poder,
acaba, muitas vezes, por resvalar em conquista do “poder comunicacional” Corremos o risco de termos um poder de fachada, de ilusão
(primorosamente vendida aos cidadãos), sem
ideias da parte de quem exerce esse poder,
sem sentido estratégico e, sobretudo, ao correr
das circunstâncias imediatas. Por exemplo, será o caso de uma governação porventura assente nos denominados “focus groups”, ou seja, grupos de apoio a quem exerce o poder,
constituídos por “amostras” de cidadãos que,
perante cada hipótese de decisão, dizem se
gostam ou não. Pode ser mediaticamente popular, mas não reflete o que se exige de um decisor político, numa democracia representativa. Há outros exemplos/riscos que reforçam
aquela ideia de que a comunicação social já é,
realmente, o “1º poder”. Com a crescente digitalização em curso e com a quantidade frenética e ilimitada de informação a circular – desde
logo, nas denominadas “redes sociais” – a seleção do que nos interessa é, cada vez mais,
programada por “algoritmos”, por “motores
de busca”, na internet. Não temos controlo –

nem existe transparência – nesse processo inevitável de seleção do que vamos lendo/ouvindo/vendo. A tendência do funcionamento dos
algoritmos acaba por ser a de nos fornecer o tipo de informação (mensagem) que o nosso
percurso de consumidor de informação procurou antecedentemente. Acabamos por saber
aquilo que, porventura, mesmo irracionalmente, gostamos de saber – independentemente
daquilo que possamos pensar! Acabamos por
nos enquistar em nós próprios, numa visão
muito subjetiva e apenas interagimos com outros (ou outra informação) que são como nós
(outra informação de que gostamos e relativamente à qual aderimos fácil e instintivamente). E, como já alguém escreveu (Byung-Chul
Han) acabamos por “expulsar o outro” das
nossas vidas (“A expulsão do Outro”, Ed. Relógio d’Água, 2018). O risco da informação
não editada, veiculada diretamente pelos cidadãos nas redes sociais” é, precisamente, esse:
a recusa de tudo o que não identificamos, imediata e facilmente, como “nosso” e, ainda, a
fácil manipulação da informação que nos servem e que molda as nossas decisões políticas.
Porque, na realidade, se não temos tempo, a
nossa literacia (política ou outra qualquer) é,
cada vez mais, adquirida através dos “inputs”

rápidos da imprensa e das mensagens rececionadas via internet. Mas, em bom rigor, esse
risco não se associa, apenas, à digitalização e à
nossa vertente de “cidadãos (também) digitais”. A própria imprensa tradicional (rádio, tv
e jornais) facilmente podem manipular as nossas decisões e perceções. Basta pensar em certas linhas editoriais (nem falo, sequer, em “fake news”, notícias não rigorosas ou mesmo
enganadoras). Basta um determinado “alinhamento” editorial ou uma certa omissão relativamente a factos relevantíssimos, mas incómodos para uma determinada fação do poder.
Poder político ou económico (ou de outro tipo
qualquer). E, na verdade, quando a questão
que se coloca insistentemente no debate político e académico refere-se à supervisão do que é
dito e enganadoramente redito nas “redes sociais”, torna-se também importante pensar em
quem poderá supervisionar a transparência e
as (sub) intenções de alinhamentos e opções
editoriais na imprensa tradicional. Não serão
“Polígrafos”, “Check Facts” ou outros simulacros de “testes de verdade” que poderão – ainda por cima, levados a cabo pelos próprios intervenientes e, por vezes, interessados –
cumprir esse papel regulador.
As coisas, em termos de informação, não são
fáceis, precisamente na era da “sociedade da
informação”. E estes problemas, agora enunciados topicamente, foram apenas alguns dos
que ontem, em debate realizado virtualmente
pelo JUSGOV (da Escola de Direito da Universidade do Minho), sobressaíram.

Obama, o mágico
do falinhas, inteligente como todos os de esquerda (?) e, claro,
formado por Harvard – e o último
para prolongar a relação de amoródio com a imprensa do tio Sam
– Trump é grosseiro, joga golfe, é
desengonçado, infacundo, obtuso
como todos os de direita (?) e licenciado pela Escola de Administração Wharton da Universidade da Pensilvânia.
Todavia, seria bom não esquecermos quem foi Obama. Talvez
devamos especialmente relembrar o especial contributo que
deu para o fenómeno que a professora (aposentada) de Psicologia Social na Harvard Business
School denominou de “capitalismo de vigilância”. É que, se remontarmos a 28 de dezembro de
2019, descobrimos um surpreendente post na conta Twitter @BarackObama: no topo de uma lista

JOÃO RIBEIRO MENDES

Professor do Departamento de Filosofia
da Universidade do Minho

Escreve quem sabe
das suas obras favoritas desse
ano, ele coloca o ensaio de Zuboff The Age of surveillance Capitalism, traduzido há três meses
para o nosso idioma. Digo surpreendente para não usar a palavra cínico, porquanto a autora
examina nessa sua obra o advento de uma era, a nossa, em que
grandes empresas tecnológicas
como a Google e o Facebook se
empenham em controlar tudo o

que fazemos para tirarem vantagens financeiras e obterem lucros
com isso, referindo-se aos anos
da administração Obama como
aqueles em que a mesma ajudou
ativamente a fortalecer esse modelo de negócios do “capitalismo
de vigilância”.
E se remontarmos um pouco
mais no tempo recordaremos que
o senador Obama, entre 2005 e
2008, apregoava então grande insatisfação com o excessivo crescimento do sistema de vigilância
do seu país, chegando mesmo a
declarar em várias ocasiões, por
exemplo no discurso de abertura
da Convenção Democrática em
2004, coisas como: “não gostamos de agentes federais a bisbilhotarem as nossas bibliotecas”.
No entanto, quando se sentou na
cadeira do poder na Casa Branca,
não teve grande pejo em consen-

tir na recolha massiva de dados –
em cartas, conversas telefónicas,
emails, etc. – de cerca de 320 milhões de compatriotas, levada a
cabo de modo secreto e ilegal pela Agência de Segurança Nacional (NSA) do seu país, cujo apetite pela informação privada a
levou também à espionagem furtiva de líderes políticos em todo o
mundo, a começar por declarados
“amigos” dos EUA como a chanceler alemã (Angela Merkel) e
presidentes franceses (Nicholas
Sarkozy e François Hollande) e a
relações diplomáticas com uma
desconfiança mútua ainda não ultrapassada.
Não nos esqueçamos também,
agora que dentro de portas temos
o caso Rui Pinto, que Obama
nunca perdoou Edward Snowden
por, na viragem do primeiro para
o segundo mandato, ter exposto
essa verdade terrível e altamente
inconveniente para si, mas instruiu a CIA para o capturar e trazer a julgamento nos EUA.
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Alto Minho/Galiza: fecho
de fronteiras “não pode ser cego”
MINISTRA da Coesão Territorial considera tratar-se de um território onde dificilmente se entende
que se fechem fronteiras porque, em ambos os lados, “elas não existem”.
ALTO MINHO

| Redacção/Lusa |

A ministra da Coesão Territorial
disse ontem que a “dinâmica”
entre o Alto Minho e a Galiza
deu uma “lição para o futuro” de
que o encerramento de fronteiras
entre Portugal e Espanha não
pode ser feito “cegamente”.
“Isto também é uma lição para
o futuro. Não podemos fazer cegamente o encerramento da
fronteira, sobretudo naqueles
territórios onde ela já desapareceu há décadas, porque no dia a
dia as pessoas não a vêm, não a
sentem e não a querem”, afirmou Ana Abrunhosa em Melgaço, no distrito de Viana do Castelo.
A governante, que falava aos
jornalistas no final com autarcas
da região e representantes da
Junta da Galiza, disse tratar-se
de um “território onde dificilmente se entende que se fechem
fronteiras, porque, de ambos os
lados, elas não existem”.
“Quando nós, burocraticamente, tomamos estas decisões, as
pessoas, no terreno não entendem porque a fronteira não existe no dia a dia”, reforçou.
Actualmente, das oito passagens que ligam o distrito de Viana do Castelo à Galiza, o atravessamento da fronteira durante
24 horas apenas está autorizado

DR

Das oito passagens que ligam Viana à Galiza, o atravessamento está autorizado em Valença, Monção e Melgaço

na ponte nova de Valença. Há
ainda em Monção e Melgaço
pontos de passagem que estão
disponíveis nos dias úteis, das 7
às 9 e das 18 às 20 horas.
Ana Abrunhosa acrescentou
tratar-se de um território transfronteiriço “onde não é possível
o teletrabalho”.
“Penso que essas são as lições
para o futuro porque, em muitos
territórios, se as pessoas podem
trabalhar a partir de casa, aqui
não. As pessoas trabalham na indústria. Têm de sair de casa para
trabalhar e sustentar as suas famílias”, reforçou.

§nota
Pandemia

Arcos de Valdevez já vacinou
1200 pessoas contra a Covid-19
O processo de vacinação contra a Covid-19 em Arcos de Valdevez está a
decorreu a bom ritmo, tendo aido já vacinadas 1200 pessoas.
A vacinação está a decorrer desde o passado dia 17 de Fevereiro, no Centro de vacinação instalado pelo Município no Centro de Exposições de Arcos de Valdevez. Este espaço, que resultou da articulação entre o Município e a ULSAM - Unidade Local de Saúde do Alto Minho, está conforme o
programa de vacinação da Covid-19 das Autoridades de Saúde.
As pessoas estão a ser contactadas pelos Serviços de Saúde, que lhes indicam a data da vacinação a realizar no centro.

A governante reconheceu que a
abertura de todos os pontos de
passagem entre os dois países
“torna mais difícil a gestão e
controlo”, mas admitiu que é
preciso “olhar os territórios de
forma diferente”.
“E se há um território onde, de
facto, há vários pontos de passagem utilizados por centenas, milhares de pessoas, não podem ter
o mesmo tratamento de outros
territórios onde as passagens não
são tão numerosas e não têm tamanha intensidade”, referiu,
destacando a “sensibilidade” do
Governo português que ainda

lll
“Não podemos fazer
cegamente o encerramento
da fronteira, sobretudo
naqueles territórios onde
ela já desapareceu
há décadas.”
esta semana reabriu mais um
ponto de atravessamento.
Na terça-feira reabriu parcialmente a fronteira da Madalena,
no Lindoso, no concelho de Ponte da Barca, distrito de Viana do

Castelo, considerada a “única
porta de entrada” do Alto Minho
à província de Ourense, na Galiza, em Espanha.
“Isto coloca-nos aqui uma
grande urgência no Estatuto do
Trabalhador Transfronteiriço,
que está a ser trabalhado entre os
dois países. De facto, a pandemia ensina-nos isto. Temos de
trabalhar para que a fronteira desapareça e lamentamos muito todos os transtornos que as pessoas deste território sentiram e
sentem, lamentamos profundamente”.
Questionada sobre a exigência
que o Agrupamento Europeu de
Cooperação Territorial (AECT)
Rio Minho anunciou que irá fazer junto dos Governos de Portugal e Espanha para atribuição
de compensações financeiras a
trabalhadores transfronteiriços e
empresas afectados pelo encerramento de fronteiras, a ministra
da Coesão Territorial disse desconhecer o assunto.
“Essa é uma pretensão dos autarcas. Se é possível fazer um
cálculo, é uma questão que terá
de ser estudada. Estou a ouvi-la
pela primeira vez. Mais uma
vez, a posição é de grande lamento. Não foi só uma vontade
de Portugal. Foi também uma
vontade de Espanha fechar as
fronteiras e estes são de facto os
custos desta guerra contra a pandemia”, referiu.
Ana Abrunhosa sublinhou que
“as fronteiras que ficaram abertas foi de comum acordo entre
os dois países”.
“Quanto maior for o número de
pontos de passagem abertos,
mais difícil é a coordenação e o
controlo. Tem a ver com isso.
Minimizar a possibilidade de
passagens porque, de facto, a
pandemia obrigou-nos a ficar
em casa”, adiantou.

Ontem

PSP apreende 145 quilos de explosivos
numa pedreira em Famalicão
CASOS DO DIA

| Redacção/Lusa |

A PSP apreendeu ontem 120
quilos de nitrato de potássio, 20
quilos de enxofre e cinco quilos
de carvão numa pedreira de Portela, Vila Nova de Famalicão.
Em comunicado, a PSP acrescenta que, com base nas apreensões realizadas, foi elaborado

um auto de notícia por suspeitas
de proveniência, armazenagem e
fabrico ilícito de produtos explosivos fora das condições legais.
A apreensão ocorreu durante
uma acção de fiscalização direccionada para a verificação de
produtos explosivos em pedreiras naquela freguesia. No comunicado, a PSP lembra que os precursores de explosivos são

substâncias químicas que podem
ser utilizadas para fins legítimos,
nomeadamente na agricultura,
mas podem também ser aplicadas no fabrico ilícito de explosivos artesanais. Alerta ainda para
a necessidade de cumprimento
de todos os normativos legais e
normas que regulam o fabrico,
armazenagem, comércio e emprego de produtos explosivos.
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ID:124391001-1151 -

228.000 €

C.E.:(A) Empreendimento em Real constituído
por doi edifícios de apartamentos residenciais,
de tipologias T2 e T3, com 12 apartamentos cada,
sendo 2 por cada piso e mais dois pisos
de garagens.

ID:124391030-34 -

150.000 €

C.E.:(B) Escritório totalmente remodelado,
junto ao centro da cidade.

ID:124391058-4 -

88.000 €

C.E.:(C) Excelente T1+1 na zona da Sé,
com lugar de garagem em prédio com elevador.
Imóvel encontra-se arrendado.

ID:124391010-184 -

67.500 €

C.E.:(C) Apartamento T1, situado em Real.
O mesmo dispõe de elevador,
garagem individual e arrumos no sótão.
Venha conhecer!
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

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

COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS

ARRENDA-SE

T0 69 000 €

Construção a iniciar em Gualtar
www.nortinveste.com

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

€ 35.000
Favor ligar ao 927 562 704

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

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

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

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

CASA
DE QUINTA
EM PEDRA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARES

AVISO
Alvará de Loteamento n.º 3/2021
COM OBRAS DE URBANIZAÇÃO
Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de
Dezembro, na sua atual redação, é emitido o alvará de loteamento n.º
3/2021, em nome de SF2F - Administração e Imobiliária, Lda., portador
do contribuinte n.º 508233330, com sede em Rua José António Cruz nº 124
r/c 4715-343 - BRAGA, que titula a operação de loteamento e as respetivas
obras de urbanização que incidem sobre os seguintes prédios:
1) prédio rústico denominado BOUÇA DO MONTE DE RABADAS OU
BOUÇA GRANDE DO MONTE DE RABADAS, inscrito na respetiva matriz
Rustico sob o artigo 527 da União de Freguesia de Amares e Figueiredo e
descrito na Conservatória do Registo Predial de Amares, sob o n.º 469,
com a área 45818 m2 .
Todos estes prédios situam-se em Lugar de S, Veríssimo, da União de
Freguesia de Amares e Figueiredo deste Concelho.
O loteamento e os projectos das obras de urbanização, aprovados,
respetivamente, pelas deliberações camarárias de 18-02-2020, respei-tam
o disposto no Plano Diretor Municipal do Concelho de Amares, e apresenta
as seguintes características:
Área total do prédio:
45 818.00m²
Área total a lotear:
34823,90m²
Volume total de construção:
113 662.50m³ m3
Área total de construção:
16 205.00m² m2
Número de lotes e respetivas áreas:
12
Finalidade:
Indústria
Área de implantação:
15205 m2
Área de construção:
16205 m2
N.º de Pisos:
2
N.º de Unidades:
12 indústrias
Descrição sumária das obras de urbanização: Loteamento de 12
lotes para fins industriais
Condicionantes impostas no âmbito das deliberações camarárias
relativas ao licenciamento:
São cedidos à Câmara Municipal para integração no domínio
público:
Arruamento
2383,90m²
Estacionamento
2 680,40m²
Passeios
976,70m
Área verde
4 953,10m²
Área total a ceder
10994,10m
Prazo para conclusão das obras (dias):
365
Válido até:
25-02-2022
Escritura de hipoteca /garantia bancária:
Garantia Bancária
Santander 962300488034045
O pedido cumpriu integralmente o previsto no n.º 3 do artigo 27º do DL
555/99 de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo DL n.º 136/2014,
de 9 de setembro, não se tendo registado quaisquer sugestões e/ou reclamações.
Para constar se manda publicar este edital, e outros de igual teor, ao abrigo
do disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 78º, do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014,
de 09 de setembro, que vai ser afixado no átrio do edifício dos Paços do
Concelho e na sede da União de Freguesias de Amares e Figueiredo.
Paços do Concelho de Amares, em 25 de Fevereiro de 2021.
O Presidente da Câmara Municipal,
Manuel Moreira

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

ANUNCIE NAS
NOSSAS PÁGINAS

COMPRE NOS STANDS CM

JAGUAR J-PACE E LAND ROVER ROAD ROVER

PROJECTO NÃO É PARA CONTINUAR
Apesar do forte investimento já realizado,
os britânicos interromperam
o desenvolvimento da plataforma MLA assim
como de todos os modelos que a utilizariam.
A Jaguar Land Rover (JLR) foi notícia há poucas semanas
pela divulgação do plano Reimagine, cuja principal novidade é o facto de a Jaguar prever tornar-se num emblema 100%
eléctrico até 2025. Apesar disso, o grupo britânico aproveitou a ocasião para comunicar que não vai avançar com um
novo XJ eléctrico. O responsável financeiro da JLR confirmou que o XJ elétrico não é o único projeto a ser cancelado.
dizendo que a suspensão do desenvolvimento da nova plataforma modular compatível com modelos “electrificados”
MLA implicou a suspensão de todos os modelos que evoluíram a partir dessa base. Ao que tudo indica, está em causa o
fim da linha para o Road Rover, um crossover que se posicionaria entre o Evoque e o Velar, e do Jaguar J-Pace.

DR

Jaguar J-Pace vai ficar pelo esboço

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 155CV
AC-13-VS – 22.990€
7 ANOS GARANTIA
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Agenda
Publicidade

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

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

23:46 Trovas Antigas, Saudade Louca
00:45 Eléctrico
01:50 The Gift
- Tour Primavera/Verão
03:27 O Sábio
04:04 Televendas
05:38 Animais Incríveis
06:32 Programação infantil
08:00 Bom Dia Portugal
Fim de Semana
10:07 Animais Incríveis
10:59 Mal - Amanhados:
Os Novos Corsários das Ilhas...
11:54 Ni Hao China
12:59 Jornal da Tarde
14:15 Hora dos Portugueses
14:58 Hoje Há Festival
19:16 O Preço Certo
19:59 Telejornal
21:04 Festival da Canção 2021

02:26
05:45
06:32
07:00
08:01
09:00
12:04
14:53
16:37
16:44
17:27
18:00
20:18
20:37
21:30
21:48
22:08
23:58

Euronews
Lusitana Paixão
Repórter África - 2ª Ed...
Euronews
Programação infantil
Campeonatos da Europa
em Pista Coberta 2021
Programação infantil
Rugby - Portugal x Geórgia
Nome de Rua
Falar, Falar Bem, Falar Melhor
Faça Chuva Faça Sol
Campeonatos da Europa
em Pista Coberta 2021
Cuidado com a ...
A Grande História do Esqui
Jornal 2
Página 2
Exatamente Antunes
Viúva Rica, Solteira Não Fica

SIC

TVI

23:40 Tempo de Amar
00:35 Totalmente Demais
01:15 Investigação Criminal:
Los Angeles
02:00 O Crime do Padre Amaro
04:00 Televendas
05:30 Camilo, o Presidente
06:00 Etnias
06:45 Uma Aventura
08:00 Minutos Mágicos
09:00 Estamos em Casa
12:00 Nosso Mundo
13:00 Primeiro Jornal
14:15 Alta Definição
15:00 E-Especial
15:30 Casa Nova,...
15:45 Regresso ao Futuro
18:00 Cinema Paraíso
20:00 Jornal da Noite
21:30 Terra Nossa

23:40 Big Brother
- Duplo Impacto - Extra
02:00 Alta Golpada
03:38 Doce Tentação
04:15 TV Shop
05:45 Os Batanetes
06:00 George, o Curioso
06:30 Terra dos Perdidos
08:15 Diário da Manhã
- Fim de Semana
09:00 Inspetor Max
11:00 Querido, Mudei a Casa!
12:00 África Selvagem
13:00 Jornal da Uma
14:00 Conta-me
15:00 VivaVida
16:00 Em Família
19:57 Jornal das 8
21:45 Big Brother
- Duplo Impacto - Gala

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

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

Sudoku
1
7

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
MINHA FARMÁCIA T. 253 814 220

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
SÃO MIGUEL T. 253 481 429

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

Rua José Falcão ,53

Rua Dr. Abílio Torres, 442

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

FAFE
FERREIRA LEITE T. 253 503 452

ARCOS DE VALDEVEZ
LAPA T. 258 515 134

PONTE DE LIMA
BRITO T. 258 941 167

R. Luis de Camões,v 114

Largo da Lapa

Rua do Souto, 70

3

VILA NOVA DE FAMALICÃO
VALONGO T. 252 323 294

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
NELSINA T. 258 822 235

1

R. Adriano Pinto Basto, 54

Praça Conselheiro Silva Torres

Praça da República, 3-5

GUIMARÃES
LOBO T. 253 412 124

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

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

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

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

Av. de Londres, 284

Rua de Galvão s/n

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
PEREIRA & BARRETO T. 251 652 252

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

R. Conselheiro João Cunha, 45

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

1
6

8

4

3

1

4

3

2

2

8

4

9

6

9

antenaminho.pt

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

Av. Dom João II, 394

6
6

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

BRAGA
PIPA T. 253 262 457

9

2

FARMÁCIAS

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 220

3

7
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Atracção
Fatal
Loiraça 21 anos,
alta, magra e
peitos grandes.
Elegante

964 131 762

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

Insólitos

925 751 527

Publicidade 31

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

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

916 241 690

Descuido de estagiário
obriga prisão alemã a mudar
mais de 600 fechaduras
de celas

253
916
966
936

253
233
233
233

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

932 426 373

Frigorífico destruído
em entrega acidentada

Uma prisão alemã foi obrigada a mudar
as fechaduras de mais de 600 celas depois
de um guarda estagiário inconsciente ter
decidido enviar fotos das chaves aos amigos
por WhatsApp.
A brincadeira custou mais de 50 mil euros... e
o emprego do estagiário.

253
602
602
602

Às vezes é melhor pedir ajuda e não tentar
fazer tudo sozinho.
Que o diga este distribuidor que decidiu
carregar sozinho um enorme frigorífico
americano sem esperar pela ajuda do colega,
e acabou por deixá-lo cair, provocando danos
irreparáveis.
Como se não bastasse o estrago, ainda teve
de bater à porta do cliente e explicar-lhe a
situação.

Victoria

LANE

“Tira uma foto, que
dura mais tempo.”
A mensagem
enigmática da
modelo americana
enquanto mostra
uma lingerie
de extrema
sensualidade, da
marca ‘The Lingerie
Queen, Duh’.

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

Sorteio 18/2021

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

Sorteio 09/2021

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 5/03/21

Sorteio 19/2021

4 5 39 46 48
*7 *10

Sorteio 10/2021

LMW 23187
Sábado 27/02/21

Sorteio 17/2021

18 29 35 37 41
+2

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: 5 de Copas, que
significa Derrota
Amor: Com inteligência, conseguirá
dar a volta a uma desavença com o
seu par. Evite a derrota da sua
relação.
Saúde: Fortaleça o sistema
imunitário. Coma alho e cebola.
Dinheiro: Atenção aos gastos
exagerados.
Números da Sorte: 11, 16, 24, 28,
30, 43
Touro
Carta do Dia: A Roda da Fortuna,
que significa Sorte, Acontecimentos
Inesperados.
Amor: Deixe o seu lado mais
divertido vir ao de cima. Faça feliz
quem tem ao lado.
Saúde: Vai sentir-se com um novo
fôlego. Continue a cuidar de si.
Dinheiro: Organize as suas
despesas e poupe para o futuro. A
sorte espera por si.
Números da Sorte: 4, 8, 15, 22, 39,
48
Gémeos
Carta do Dia: O Imperador, que
significa Concretização.
Amor: Faça uma surpresa ao seu
amor. Fortaleça a relação.
Saúde: Coma mais frutos secos,
como cajus e avelãs.
Dinheiro: Termine tarefas
pendentes. Concretizará os seus
objetivos.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 36, 41,
49
Caranguejo
Carta do Dia: 10 de Paus, que
significa Sucessos Temporários,
Ilusão.
Amor: Dê atenção aos seus
amigos, telefone-lhes, ou envie
uma mensagem.
Saúde: Faça mais exercício físico.
Dinheiro:Desempenhe as tarefas
com dedicação.
Números da Sorte: 11, 16, 19, 25,
37, 41
Leão
Carta do Dia: Valete de Paus, que
significa Amigo, Notícias
Inesperadas.
Amor: Poderá conhecer alguém
especial. Não feche as portas ao
amor!
Saúde: Sente que anda mais
inchado? Passe alguns dias a
comer mais saladas e sopas.
Dinheiro: Modere a impulsividade
em relação aos negócios.
Números da Sorte: 9, 17, 20, 23,
42, 47
Virgem
Carta do Dia: Rainha de Copas, que
significa Amiga Sincera.
Amor: Um amigo pode pedir-lhe um
conselho. Seja sincero com ele.
Saúde: Para ter mais energia tome
um bom pequeno-almoço logo pela
manhã.
Dinheiro: Poderá receber um
prémio pela sua dedicação ao
trabalho.
Números da Sorte: 1, 9, 14, 35, 37,
48

Balança
Carta do Dia: Rainha de Ouros, que
significa Ambição, Poder.
Amor: Evite criticar o seu par. Deixe
que o amor invada o seu coração.
Saúde: Cuidado, proteja a garganta.
Não tome bebidas frias.
Dinheiro: Momento pouco oportuno
para gastos.
Números da Sorte: 2, 9, 10, 36, 43,
47
Escorpião
Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Um familiar pode precisar de
apoio.
Saúde: Sentirá necessidade de
reforçar as energias. Tome
vitaminas.
Dinheiro: Cuidado com novos
investimentos. Aconselhe-se com
um amigo de confiança.
Números da Sorte: 2, 17, 26, 34,
45, 47
Sagitário
Carta do Dia: Valete de Ouros, que
significa Reflexão, Novidades.
Amor: Aproveite o tempo livre para
estar com os seus filhos.
Saúde: Dê passeios. O ar puro vai
fazer-lhe bem.
Dinheiro: É conveniente que reflita
antes de tomar uma decisão.
Números da Sorte: 11, 16, 31, 33,
42, 48
Capricórnio
Carta do Dia: 10 de Espadas, que
significa Dor, Escuridão.
Amor: Todas as pessoas têm
defeitos. Seja compreensivo e
aceite as falhas dos seus
familiares.
Saúde: Tendência para dores de
cabeça. Alimente-se melhor.
Dinheiro: Hoje pode sentir-se mais
pessimista. Não deixe que isso
afete o seu trabalho. Na vida tudo
passa.
Números da Sorte: 2, 9, 16, 25, 36,
42
Aquário
Carta do Dia: A Força, que significa
Força, Domínio.
Amor: Dia marcado pela força do
amor e pela cumplicidade no seio
familiar.
Saúde: Domine a sua mente. Veja
sempre o lado bom da vida.
Dinheiro: Trate todos os que o
rodeiam com o respeito que
merecem.
Números da Sorte: 9, 14, 19, 23,
31, 44
Peixes
Carta do Dia: 6 de Ouros, que
significa Generosidade.
Amor: Poderá passar bons
momentos na companhia do seu
par.
Saúde: Saiba que alguns alimentos,
como o requeijão e os ovos,
contribuem para manter o bom
humor.
Dinheiro: Um colega poderá
precisar da sua ajuda.
Números da Sorte: 9, 18, 20, 22,
39, 47
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Guimarães

Projecto Tropa Verde
premeia quem recicla

A Câmara Municipal de Guimarães está
a promover o projecto ‘Tropa Verde’. Inserido no programa europeu de partilha de experiências sobre desenvolvimento sustentável (URBACT), o projecto Tropa Verde visa recompensar os cidadãos que façam a separação de resíduos. No momento em que cada cidadão entrega os resíduos para
reciclagem, troca os produtos por estrelas (pontos) que dão direito a des-
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Populares apanham
assaltantes
de armazém

Santo Adrião: repavimentação
da Rua da Fábrica concluída

Já estão concluídas as obras de repavimentação da Rua da Fábrica, na freguesia de Santo
Adrião. As obras decorreram no seguimento da reconstrução e recuperação da rede viária
municipal. Avaliadas em 146.886 euros mais IVA , as obras incluíram o alargamento da rua
existente em terra, execução de águas pluviais, colocação de guias e pavimentação da via
na sua extensão. Esta era uma obra há muito desejada na freguesia de Santo Adrião, pois
trata-se de uma obra importante para o desenvolvimento da futura zona industrial, já estabelecida no PDM de Vizela. O objectivo desta intervenção é assegurar a mobilidade e a segurança de quem circula naquela via, recuperando e melhorando as condições de acessibilidade da via, contribuindo para o aumento da mobilidade na freguesia de Santo Adrião e
efetuando a ligação entre a Rua de Britelo e a Rua de Pousada.

Guimarães

Homem resgatado do rio Ave
quando tentava salvar um cão

Um homem teve de ser resgatado, ontem à tarde, das águas do rio Ave, em Sande S. Lourenço, depois de ter tentado salvar um cão que caiu à água. O homem foi arrastado pela
corrente, mas conseguiu agarrar-se ao ramo de uma árvore e gritar por ajuda. O homem e
o cão foram resgatados por populares. Os Bombeiros Voluntários das Taipas foram chamados ao local, mas o homem recusou ser transportado ao hospital.
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contos ou ofertas de produtos e
serviços.
O projecto foi apresentado ontem na Maratona das Transferências da Rede URBACT. No enconto foram abordados cinco
tópicos: Ambiente, Inclusão, Governança e Desenvolvimento Urbano Físico e Economia.
O município de Guimarães está
incluido na área do Ambiente
através do projecto Tropa Verde,
estando no painel juntamente
com Torres Vedras, Amarante e
Águeda.

Barcelos

Vizela

SÁBADO, 6 MARÇO 2021

Três populares retiveram ontem,
até à chegada da GNR, dois indivíduos que estavam a tentar assaltar
um armazem de congelados, em
Paradela. Um dos populares é o
dono do armazém.
Os cinco homens envolveram-se
em confrontos, tendo recebido
tratamento hospitalar.
São todos feridos ligeiros.
Os detidos, com 35 e 42 anos, são
naturais do concelho de Gondomar
e foram alvo de autos de contraordenação por violação do dever geral
de recolhimento, com a aplicação
de uma coima mínima individual
de 200 euros.

Cabeceiras de Basto

Município tem duas novas viaturas
para a recolha de resíduos sólidos
A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto comprou, recentemente, duas novas viaturas para a recolha de resíduos sólidos urbanos.
Os novos veículos susbstituem dois camiões que faziam o mesmo
serviço e que já apresentavam, grande desgaste. Com estes novos
camiões de recolha do lixo, a Câmara Municipal prevê reduzir significativamente os custos com a manutenção do parque automóvel. O
presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, Francisco
Alves já verificou as condições das duas viaturas, numa visita ao parque de viaturas da autarquia. Fez-se acompanhar do vereador, Pedro Sousa. Os dois camiões novos entraram ontem ao serviço, depois de um curto período de formação dos respectivos motoristas.

Montalegre

MP acusa autarcas de prevaricação

O Ministério Público (MP) deduziu acusação contra o presidente e vice-presidente da Câmara de Montalegre e um empresário local imputando-lhes a prática de um crime de prevaricação. O MP referiu que
os arguidos decidiram fazer a aquisição“de um painel publicitário LED”
através “do empresário para lhe proporcionar um ganho patrimonial.

Braga

Morreu vítima de
acidente de trabalho

Morreu ontem no Hospital de Braga
o homem de 44 anos que na
passada quarta-feira sofreu um
acidente de trabalho numa empresa
de Famalicão.
Na altura, o homem sofreu
ferimentos graves ao cair de uma
altura de cerca de três metros,
enquanto fazia a manutenção
do sistema de ar condicionado
da empresa. A vítima foi
inicialmente transportada para o
Hospital de Guimarães, mas dada a
gravidade dos ferimentos, acabou
por ser transferida para o Hospital
de Braga. Acabou por falecer neste
hospital.
A vítima era natural da freguesia
de Moreira de Cónegos, no concelho
de Guimarães.
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