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“EM ANO DE PANDEMIA APOIÁMOS
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Braga

Rio evidencia papel das
COVID-19
autarquias na pandemia 818,212

MORTES

NUM debate de âmbito europeu, Ricardo Rio destacou o trabalho desenvolvido pelas autarquias para responder à pandemia e preparar o futuro.

Casos Confirmados

RECUPERADOS

769,086 (+1,212)

PANDEMIA

PORTUGAL

| Redacção |

+ 434 NOVOS CASOS

32,332 (-788)

O presidente da Câmara de Braga destacou ontem que o período
da pandemia “trouxe grandes
responsabilidades” às autarquias
locais e autoridades regionais,
“quer ao nível da prevenção,
cuidados de saúde, testagem e
vacinação, quer no que se refere
aos apoios sociais aos cidadãos e
instituições, com iniciativas de
apoio à resiliência e recuperação
do tecido empresarial”.
Ricardo Rio falava num debate
sobre o tema da ‘Recuperação
pós-pandémica a nível local e
regional’, a convite do Grupo
PPE do Parlamento Europeu e
do PPE do Comité das Regiões.
O edil realçou que neste momento “de enormes dificuldades, fomos capazes de demonstrar a nossa importância, tendo
desenvolvido um trabalho essencial nas referidas áreas”. Para isso - evidenciou - “muito contribuiu a governação multinível, o
envolvimento da sociedade civil
e o reforço da descentralização e
da cooperação internacional,
com o Comité das Regiões a ter
um papel fundamental”.
Enquanto tentam responder aos
desafios imediatos colocados

O concelho de Braga registou
nos, últimos três dias, um total
de nove novos casos confirmados de Covid-19. No mesmo período não foi registado qualquer
óbito associado à infecção pelo
SARS-CoV-2.
De acordo com um ponto de situação epidemiológico realizado

8,832,622
VACINAS
ADMINISTRADAS

116746
CENTRO

1,369,242
309999
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1.ª DOSE

Ricardo Rio participou em iniciativa a convite do PPE

pela pandemia, as autarquias locais e regionais estão também a
preparar o futuro, referiu Rio:
“Promovemos a recuperação das
nossas economias contribuindo
para os objectivos partilhados
com a UE, nomeadamente a promoção da competitividade, o
apoio ao empreendedorismo e
inovação e a descarbonização”.
O autarca destacou no caso
concreto de Braga “a aposta na
mobilidade urbana sustentável,
na valorização da economia circular e dos recursos naturais e na
reinvenção do espaço público”.
Sobre a digitalização, Rio no-

tou que foi fundamental o apoio
do Município às escolas, uma
poio que se traduziu na disponibilização de equipamentos informáticos, e ao tecido empresarial,
nomeadamente às PME para que
criassem os seus negócios em
plataformas online. Por fim, enfatizou a necessidade de uma visão integrada que represente um
comprometimento definitivo da
UE com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, concretizando-se no reforço e capacitação das entidades locais e da
alocação das verbas do Plano de
Recuperação e Resiliência.

Braga com nove novos casos
de Covid-19 nos últimos três dias
| Marlene Cerqueira |

CASOS ACTIVOS

TESTES
(PCR + ANTIGÉNIO)

329655
NORTE

E sem registo de óbitos

PANDEMIA

16,794 (+10)

ao final da tarde de ontem, no
concelho de Braga foram confirmados quatro novos casos no
domingo; na segunda-feira não
foi registado qualquer caso de
Covid-19; e ontem foram registados cinco.
O total acumulado de casos de
Covid-19, desde o início da pandemia, é agora de 16.429.
O número de óbitos mantém-se
nos 199.

Neste ponto de situação transmitido pela autoridade de saúde
local ao Município de Braga não
é divulgado o número de recuperados, que permanece em actualização. Assim sendo, não é possível determinar o número de
casos activos na comunidade.
Em vigilância activa estão agora 89 bracarenses. São pessoas
que tiveram contacto de risco
com alguém infectado.

914,058
28930
ALENTEJO

2.ª DOSE

455,184

20497
ALGARVE

8396

3989

MADEIRA

AÇORES

* dados
da DGS

124,634,798

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 331,850 NOVOS CASOS

100,554,329

CASOS

EUA
BRASIL
ÍNDIA
RÚSSIA
REINO UNIDO

30,614,929
12,051,619
11,733,369
4,474,610
4,307,304

2,740,772

MORTES

ACTIVOS

556,357 7,162,364
295,685 1,247,939
160,475 370,045
95,818 290,747
126,284 468,362

CRÍTICOS

8,644
8,318
8,944
2,300
748

Portugal
Governo disponível para discutir reabertura de bares
A Associação Nacional de Discotecas (AND) disse que o Governo mostrou disponibilidade para aumentar os apoios ao sector e discutir a reabertura dos
espaços de diversão noturna, encerrados desde Março de 2020 devido à pandemia. Segundo a AND, as garantias foram dadas pelo secretário de Estado
do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres.
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Distrito de Braga conta mais 6000 pessoas
no desemprego desde o início da pandemia
EM FEVEREIRO o distrito de Braga tinha 31.794 desempregados inscritos no IEFP, mais 5.986 do que no mesmo mês de 2020.
O concelho de Braga é o que regista mais pessoas sem trabalho: são 7797, mais 1777 no espaço de um ano.
DESEMPREGO
| Marlene Cerqueira |

Desde o início da pandemia, o
distrito de Braga contabiliza
mais quase 6000 mil desempregados inscritos no IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional. Nos 14 concelhos do
Baixo Minho, entre Fevereiro de
2020 (mês anterior ao início da
pandemia) e Fevereiro de 2021,
há mais 5.986 pessoas à procura
de trabalho.
De acordo com o mais recente
relatório divulgado pelo IEFP, o
distrito de Braga contabilizava
no último dia do passado mês de
Fevereiro um total de 31.794
inscritos nos centros de emprego. No final do Fevereiro de
2020 eram 25.808.
Já em comparação com o mês
de Janeiro, Fevereiro também
terminou com mais pessoas sem
trabalho, em concreto mais 144
desempregados.
Famalicão e Braga são os concelhos onde mais aumentou o
número de desempregados face
a Janeiro.
O concelho de Braga contabilizava no último dia de Fevereiro
um total de 7797 desemprega-

DR

Pandemia inverteu a tendência de decréscimo do desemprego

dos, mais 119 do que em Janeiro.
Na comparação com o mês homólogo de 2020, a capital de

distrito contabiliza mais 1777
pessoas sem trabalho.
Guimarães é o concelho que se
segue, com 6757 desemprega-

dos. São mais 987 do que em Fevereiro de 2020, porém o concelho regista um decréscimo no
número de inscritos no IEFP em
comparação com o mês anterior,
Janeiro. São menos 53 desempregados.
Famalicão completa o ‘top 3’
dos concelhos com mais inscritos nos centros de emprego. Registava no final do mês passado
4870 pessoas sem trabalho, mais
128 do que em Janeiro. Em comparação com o mês homólogo de
2020, contabiliza mais 1360 no
desemprego.
Na comparação com Janeiro,
verifica-se que em Fevereiro o
desemprego aumentou ainda nos
concelhos de Amares, Barcelos,
Celorico de Basto e Esposende.
Amares registava no final de
Fevereiro 628 desempregados,
mais 12 do que em Janeiro; Barcelos tinha 2732, mais 19; Celorico de Basto registava 851,
mais 47; e Esposende tinha mais
18, ficando com um total de 830
desempregados.
Ainda tendo como comparação
o mês de Janeiro, o desemprego
diminuiu em Cabeceiras de Basto, Fafe, Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira do Minho,

+ Minho
Em todo o Minho,
desde o início
da pandemia, o IEFP
regista mais quase 8000
desempregados inscritos
nos centros de emprego.
No final do passado mês
de Fevereiro havia um
total de 38.152 inscritos
no IEFP. São mais 7992
do que no mês homólogo
de 2020.
Vila Verde e Vizela.
Cabeceiras de Basto terminou
Fevereiro com 771 inscritos no
IEFP, menos 23 do que em Janeiro; Fafe registava 2203, menos 47; Póvoa de Lanhoso tinha
889, menos 26; Terras de Bouro
contabilizava 366, menos sete;
Vieira do Minho tinha 660, menos 23; Vila Verde registava
1427, menos 12; e Vizela com
menos oito inscritos terminou
Fevereiro com 1013 desempregados.

Mais 2006 desempregados num ano

No Alto Minho a pandemia destruiu
mais de 2000 postos de trabalho
DESEMPREGO
| Marlene Cerqueira |

Também no Alto Minho se registou um aumento significativo
no número de desempregados
inscritos no IEFP, em comparação com Fevereiro de 2020. O
distrito de Viana do Castelo, no
mês antes da chegada da pandemia contava 4.352 desempregados e um ano depois são mais
2006, ou seja 6.358.
O desemprego aumentou em
Fevereiro em comparação com o

mês homólogo de 2020, mas
também em comparação com último Janeiro. Em concreto são
mais 71 inscritos nos centros de
emprego.
Na comparação com Janeiro,
Caminha e Ponte de Lima registam as maiores subidas, mas
também há mais desempregados
em Ponte da Barca, Viana do
Castelo e Vila Nova de Cerveira.
Viana do Castelo continua a ser
o concelho com mais desempregados. Eram 2639 no final de
Fevereiro, mais 13 do que Janei-

ro. Ponte de Lima tinha 868,
mais 34 do que em Janeiro. Caminha registou mais 37 inscritos, ficando com 432. Em Ponte
da Barca registavam-se 266,
mais dois; e em Vila Nova de
Cerveira 270, mais 14.
Nos restantes, o desemprego
baixou face a Janeiro. Arcos de
Valdevez terminou Fevereiro
com 536 desempregados, menos
12; Melgaço com 115, menos oito; Monção 435, menos 10; Paredes de Coura com 250, menos
18; e Valença 547, menos um.

DR

Caminha foi o concelho onde o desemprego mais aumentou em Fevereiro
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“O digital é a tónica da actividade
de formação profissional”
DELEGADA DO IEFP diz que a reconversão de profissionais de desempregados com qualificação e o
alargamento das competências digitais básicas aos cidadãos é prioridade no combate ao desemprego.
TECNOLOGIAS
| Paula Maia |

A formação com tónica assente
na reconversão profissional e no
alargamento das competências
digitais básicas aos cidadãos será uma das principais armas para
combater o crescente número de
desempregados resultante da crise pandémica a nível nacional e,
concretamente, a nível concelhio. Esta foi uma das principais
mensagens que a Delegada Regional do Norte do Instituto de
Emprego e Formação Profissional (IEFP) deixou ontem no webinar ‘A Requalificação de Profissionais para as Áreas Digitais’, promovido pela InvestBraga e o IEFP.
Sublinhando a importância que
o digital assume hoje - reforçada
após o despoletar da pandemia
de Covid-19 - na sociedade e,
sobretudo, no tecido empresarial, Carla Vale deu conta que já
em 2020 a oferta formativa para
a literacia digital abrangeu, entre
activos empregados e desempregados, 40 mil formandos. “Conseguimos também no âmbito da
reconversão profissional de cidadãos com baixas qualificações
abranger cerca de 50 desempregados e activos”, disse a responsável, acrescentando que esta reconversão e formação atingiu
também quadros superiores e intermédios.
“É indiscutível que a questão
do digital, das competências di-

DR

Carla Vale diz que o IEFP tem recebido muitas solicitações do mercado de trabalho a requerer profissionais com competências digitais

gitais, da reconversão, da requalificação é a nossa tónica no que
diz respeito à formação profissional e na preparação de respostas muito direccionadas para
as empresas do digital na procura de quadros qualificados”, afirmou a delegada regional, deixando a indicação que, segundo os dados, em 2020, 50 mil
PME’s do Comércio e de Serviços tinham presença online.
Assim, no âmbito do Plano de
Transição Digital e da Iniciativa
Nacional de Competências Digitais, Carla Vale diz que o IEFP
tem como prioridades para 2021
as competências digitais com
programa muito direccionados

lll
“O que a pandemia nos veio
provar ou reforçar é que
estamos cada vez mais
dependentes das
tecnologias digitais. A
pandemia apenas acelerou
o processo de transição
digital. Tornou ainda mais
rápida a sua adopção
no trabalho, nos contactos.”
para a reconversão profissional
de desempregados com qualificações de nível superior, mas
também o alargamento das com-

petências digitais básicas ao
maior número possível de cidadãos. “O trabalho em rede é
muito importante, assim como a
constituição de acordos e parcerias para que este desígnio do
aumento das competências digitais seja plenamente atingido”,
continuou Carla Vale, considerando que além da empregabilidade, este aumento promove
também a inclusão, a autonomia, a justiça e a equidade dos
cidadãos.
O presidente da câmara de Braga, a quem coube a abertura deste webinar, sublinhou também
que a formação profissional é o
caminho que permite responder

não só a uma procura na área digital que se manteve “de forma
sustentada” comparativamente a
outros sectores, mas também capacitar todos aqueles que perderam o seu emprego.
Ricardo Rio diz que de 2013
até ao início de 2020, Braga viveu um período “de grande fulgor” em termos de criação de
emprego e crescimento económico, que se materializou numa
ultrapassagem “muito superior”
à meta estabelecida no Plano Estratégico de Desenvolvimento
Económico do concelho, com a
criação de mais de 500 postos de
trabalho por ano, uma realidade
que sofreu alterações após a
pandemia. “Hoje estamos com
uma realidade substancialmente
diferente, com mais de 1800 desempregados, o que é uma fonte
de preocupação e uma reponsabilidade acrescida com que temos de encarar o futuro”, afirmou o autarca.
Ressalvando a heterogeneidade em termos de sectores de actividade, onde a procura na área
digital se manteve, Ricardo Rio
assume que a forma não só de
alimentar essa procura, fruto de
vários investimentos previstos
para o concelho, como de devolver ao mercado de trabalho a
pessoas que perderam o seu emprego é a formação profissional.
“É muito importante ajustarmos
continuamente as competências
das pessoas para corresponder às
necessidades do mercado de trabalho. Através da requalificação
e reconversão profissional podemos ‘casar’ estas duas dinâmicas
que vamos sentindo”, continua.
Por isso, o autarca diz que esta
não é só uma questão de natureza económica, mas também social e política, enumerando vários projectos de parceria estabelecidos com várias instituições e
com o próprio Estado no sentido
de requalificar os cidadãos para
a literacia digital.
Publicidade
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§política
Perguntas enderaçadas a Olga Pereira

PAN questiona município sobre
queixas relativas ao tanatório
A Comissão Política da Concelhia do Pessoas Animais Natureza enviou à
vereadora da gestão e conservação de equipamentos municipais, Olga
Pereira, um conjunto de questões relativas ao impacto dos fumos provenientes do crematório na qualidade de vida dos moradores assim como
no ambiente. “Atendendo à importância da qualidade de vida dos munícipes bracarenses e ao facto destas denúncias indicarem um decréscimo
na mesma após o início do funcionamento do equipamento municipal
em questão, torna-se imprescindível que tudo façamos para rectificar esta situação com a maior brevidade possível”, refere Tiago Teixeira, porta-voz da concelhia local.
As queixas que têm vindo continuamente a ser feitas pelos moradores à
Junta de Freguesia, Delegados de Saúde e Câmara Municipal, centram-se
no facto da proximidade que a infraestrutura tem das habitações, evidenciando-se através dos cheiros nauseabundos e havendo uma exposição às
partículas espalhadas durante e após o período de funcionamento do
equipamento, bem como comprometendo a saúde de muitos moradores.
No entanto, até ao momento não existe nenhuma resposta com caráter
resolutivo.
As questões enviadas para a vereação da gestão e conservação de equipamentos municipais focaram-se em pontos como compreender a escolha do espaço da construção em zona residencial; a ausência de um código de exploração público onde se garantam as análises e fiscalizações; e
ao facto da não suspensão de actividade até o estudo ambiental estar
concluído, assegurando a saúde pública dos moradores.

Habitats artificiais de
água doce requerem boa
gestão da biodiversidade
MÁ PLANIFICAÇÃO e gestão de estruturas como barragens, canais e arrozais
é fatal para muitas espécies, alerta estudo coordenado por Ronaldo Sousa.

Em Gualtar

IL diz-se “chocada” com cortes
constantes no abastecimento de água
O Núcleo de Braga da Iniciativa Liberal (IL) veio a público expressar a sua
“incredibilidade” e a “inércia” de resposta da autarquia pelos “cortes constantes” no abastecimento de água nas habitações de um grupo de moradores de Gualtar que, segundo denuncia dos mesmos ao grupo de coordenação local do IL, se vem arrastando nos últimos quatro meses.
“Não só a falta de água em habitações bracarenses é completamente
inadmissível, mas todos os transtornos causados aos moradores por esta
situação são extremamente lamentáveis, face à situação pandémica de
confinamento que atravessamos”, refere a IL que exige uma “resposta célere” das autoridades competentes.
Publicidade

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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Ronaldo Sousa é coordenador da investigação agora publicada na revista científica Global Change Biology

UMINHO
| Redacção |

Os habitats artificiais de água
doce podem tornar-se ‘armadilhas ecológicas’ devido a gestão
danosa ou falta de condições para certas espécies, sobretudo em
áreas do planeta em que os habitats naturais foram reduzidos. O
alerta é do investigador Ronaldo
Sousa, da UMInho, coordenador
de uma investigação agora publicada na revista científica Global Change Biology, que envolveu 36 autores de 22 países e
analisou 228 espécies presentes
em habitats artificiais distribuídos por todo o mundo.
Muitos ambientes naturais do
globo são destruídos e substituídos por lagos artificiais, canais,
barragens e arrozais, para servir
necessidades humanas, como a
produção de electricidade ou alimentos. O estudo acerca da biodiversidade nessas estruturas
tem sido negligenciado a nível
internacional, diz Ronaldo Sousa, investigador do Centro do
Biologia Molecular e Ambiental

lll
“Os habitats artificiais não
devem ser vistos como uma
panaceia para resolver os
problemas de conservação
da biodiversidade”, reforça o
professor do Departamento
de Biologia da Escola de
Ciências da UMinho.
(CBMA) da UMinho. Nesse
sentido, recolheu uma amostra
de 709 registos de habitats artificiais de todo o mundo, colonizados por 228 espécies de mexilhões de água doce, um grupo de
organismos altamente ameaçado. A maioria dos exemplos inclui canais e barragens da Europa e América do Norte, sendo
que um total de 34 espécies registadas são consideradas ameaçadas pela União Internacional
para a Conservação da Natureza.
Ronaldo Sousa concluiu que
alguns daqueles refúgios artificiais “podem ter condições com
estabilidade suficiente para um

grande número de espécies, incluindo invertebrados e vertebrados como peixes, anfíbios,
aves e mamíferos”. Porém, outros refúgios “podem funcionar
como armadilhas ecológicas, devido a más práticas de gestão ou
por não haver condições ambientais para determinadas espécies”.
Também em Portugal há habitats artificiais colonizados, como canais de moinhos antigos
com uma grande diversidade de
organismos, incluindo o mexilhão de rio Margaritifera margaritifera, espécie criticamente
ameaçada na Europa. Em termos
de gestão, há um bom exemplo
na mini-hídrica de Mirandela, no
rio Tua, cujos trabalhos de manutenção em 2018 incluíram a
monitorização das populações
de bivalves e peixes; os indivíduos que ficavam em risco eram
translocados para águas mais
profundas. Um ano antes, uma
acção de manutenção num açude
em Vila Real, no rio Corgo, deixou os animais sem água, levando à sua morte.
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Caso dos ‘Parquímetros’

Relação confirma absolvição
de Mesquita e Salvador
JUSTIÇA
| Marlene Cerqueira* |

O Tribunal da Relação de Guimarães confirmou ontem a absolvição do antigo presidente
da câmara Mesquita Machado e
do dono da Britalar, António
Salvador, no processo da concessão, por concurso público,
do estacionamento pago à superfície naquela cidade.
No acórdão, com a data de ontem, a Relação de Guimarães
julgou “totalmente improcedente o recurso do Ministério
Público”.
O Tribunal da Relação escreve ainda que, face a toda a prova que foi produzida, é também
sua convicção que não podia ter
sido outra a decisão do Tribunal de Braga, confirmando,
portanto, a absolvição dos arguidos.
A decisão do Tribunal da Relação surge na sequência do recurso apresentado pelo apresentado pelo Ministério Público contestando a absolvição,
pelo Tribunal Judicial de Braga, de Mesquita Machado e de
António Salvador.
Os arguidos estavam acusa-

lll
O Tribunal da Relação
de Guimarães entende
ainda que a sentença
de absolvição do Tribunal
de Braga está devidamente
fundamentada em toda
a prova, documental
e testemunhal, que foi
produzida em julgamento.

dos de um crime de prevaricação, mas o tribunal deu como
não provados os factos da acusação.
O Tribunal da Relação de
Guimarães entende que a sentença de absolvição do Tribunal
de Braga está devidamente fundamentada em toda a prova,
documental e testemunhal, que
foi produzida em julgamento.
Segundo a sentença, agora
confirmada, o que ficou provado é que não houve acordo entre os arguidos com vista ao favorecimento da Britalar, a empresa concessionária.
Em causa no processo estava
a concessão, por concurso público, do estacionamento pago
à superfície em Braga e o imediato alargamento do número
de lugares concessionados, que
teria sido decidido pelo então
presidente da câmara, Mesquita
Machado.
O concurso, ganho pela Britalar, era para 1.172 lugares, mas
em inícios de 2013, um dia antes da celebração do contrato de
concessão, a câmara decidiu
entregar àquela empresa mais
1.147 lugares, com o alargamento do estacionamento pago
a mais 27 ruas.
A acusação, deduzida pelo
Ministério Público, sustentava
que Mesquita e Salvador actuaram em “conjugação de esforços” e “na sequência de acordo
previamente firmado”, visando,
com as suas condutas concertadas, o favorecimento da concorrente Britalar.
A concessão foi “resgatada”,
em 2018, pelo executivo liderado por Ricardo Rio.
Com Lusa
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Tribunal de Lisboa
remete julgamento
da AIMinho para Braga
DECISÃO dá razão à defesa de nove dos 122 arguidos que defenderam
a incompetência territorial do Juízo Central Criminal da Comarca de Lisboa
para a realização do julgamento.
JUSTIÇA
| Redacção/Lusa |

O Tribunal Central Criminal de
Lisboa declarou-se “territorialmente incompetente” e remeteu
para julgamento no Tribunal de
Braga o megaprocesso que envolve a extinta Associação Industrial do Minho (AIMinho)
numa fraude de quase 10 milhões de euros.
A decisão consta de um despacho do Tribunal Central Criminal de Lisboa, a que a agência
Lusa teve ontem acesso, e dá razão à defesa de nove dos 122 arguidos (79 pessoas singulares e
43 empresas), que apresentaram
requerimento a defender que
fosse “declarada a incompetência territorial do Juízo Central
Criminal da Comarca de Lisboa
para a realização do julgamento”.
Na decisão instrutória, proferida em 30 de Outubro de 2020, o
juiz Carlos Alexandre pronunciou (decidiu levar a julgamento) 122 dos 126 arguidos – não
pronunciou quatro empresas e
deixou cair alguns crimes de falsificação de documento, por
prescrição –, e ordenou a remessa dos autos para julgamento no
Tribunal Central Criminal de
Lisboa.
Contudo, a defesa de alguns
dos arguidos discordou da decisão do juiz Carlos Alexandre, do
Tribunal Central de Instrução
Criminal, em Lisboa.
“De acordo com o alegado pelos requerentes, nos termos do
próprio despacho de pronúncia,
nenhum dos factos imputados a
qualquer um dos arguidos foi
praticado na área da comarca de
Lisboa e, acrescentam, o tribunal de julgamento competente
não pode ser o Juízo Central da
Comarca de Lisboa, uma vez
que nenhum dos crimes pelos

DR

Será o Tribunal de Braga a julgar o megaprocesso que envolve a extinta AIMinho

quais os arguidos se encontram
pronunciados se consumou nesta
comarca”, refere o despacho do
Tribunal Central Criminal de
Lisboa, o qual aceitou os argumentos apresentados.
Nesse sentido, este tribunal,
com a concordância da magistrada do Ministério Público, que
se pronunciou “no sentido de assistir razão aos arguidos requerentes”, decidiu que é o Tribunal
de Braga que tem a “competência territorial” para realizar o
julgamento.
A Lusa contactou ontem o Tribunal Central Criminal de Lisboa, o qual explicou que o processo, devido à sua dimensão,
“por ter muitos volumes e apensos, está a aguardar por transporte” para ser levado para o Tribunal de Braga, sem, no entanto,
adiantar uma data.
Assim que o processo chegar
ao Tribunal de Braga e for distribuído pode acontecer uma de
duas coisas: o tribunal declarase territorialmente competente
para a realização do julgamento

ou, pelo contrário, assume que
também é territorialmente incompetente para julgar os arguidos e, neste caso, terá de ser o
Tribunal da Relação a decidir
quem é o tribunal responsável
pelo julgamento.
O processo está relacionado
com alegados ganhos ilícitos de
quase 10 milhões de euros com
projectos relacionados com a
AIMinho e cofinanciados pela
União Europeia.
Os arguidos, 79 pessoas singulares 43 empresas, estão acusados de crimes de associação criminosa, de fraude na obtenção
de subsídios, de burla qualificada, de branqueamento, de falsificação e de fraude fiscal qualificada, remontando os factos ao
período entre 2008 e 2013.
O principal arguido é António
Marques, que foi presidente da
AIMinho até à liquidação da associação, decretada em setembro de 2018 pelo Tribunal de Vila Nova de Famalicão, na
sequência de uma dívida superior a 12 milhões de euros.
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Vila Verde

Minho

Câmara contesta
trajecto de nova
conduta
no rio Cávado
DR

TRAÇADO Sabariz a Veiga de Prado-Cabanelas
pode condicionar a prática de desportos naúticos.

António Vilela junto à Ponte de Prado

VILA VERDE
| Redacção |
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A Câmara Municipal de Vila
Verde contestou a colocação de
uma nova conduta no rio Cávado, destinada a abastecer o regadio de Sabariz à Veiga de Prado-Cabanelas, que está prevista no
Programa de Desenvolvimento
Rural (PRODER) e implica um
investimento de seis milhões de
euros. Além do impacto visual
negativo, a conduta passa junto à
Ponte Filipina sobre o rio Cávado, um imóvel classificado como monumento nacional, e pode
ainda condicionar a prática de
desportos náuticos, assim como
o próprio veraneio.
António Vilela, presidente da
Câmara Municipal de Vila Verde, esclarece que “o município
sempre se insurgiu contra a instalação da conduta de água no
leito do rio, precisamente por temer, entre outros efeitos negati-
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Prémio Global Teacher

Professor nomeado
para ‘Óscar’ da Educação
VILA VERDE
| Redacção |
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vos, o forte impacto visual da
mesma”. O autarca acrescenta
que “desde a primeira hora,
apresentou alternativas viáveis”.
O município alerta que a canoagem é ex-libris de Prado e
pode vir a ser bastante afectada
com a obra, integrada na rede de
rega e aproveitamento hidroagrícola, já que a mesma não deixará
de condicionar a organização e
realização das grandes competições nacionais e internacionais
do Clube Náutico de Prado.
A câmara vilaverdense considera que a conduta vai beneficiar as zonas ribeirinhas de Prado e Soutelo e potenciar o desenvolvimento da agricultura,
mas deve ter em conta questões
como a salvaguarda da melhor
fruição desportiva e de lazer dos
cursos naturais de água.
António Vilela lamenta que o
município não tenha sido consultado na decisão de colocar a
conduta no rio.

Licença: 11725

O professor vilaverdense Paulo
Sérgio Negrete é um dos nomeados para o ‘Global Teacher proze’, prémio que é considerado o
‘Óscar’ da Educação.
O professor desenvolveu “uma
metodologia que poderá ajudar
crianças, jovens e adultos a
aprender línguas estrangeiras até

5 vezes mais rápido e adultos
analfabetos a aprender a ler e escrever em poucos meses”, indicou Paulo Sérgio Negrete. O docente acrescentou que “o meu
desejo é fornecer o método para
ser aplicado livremente e sem
custo pelos nossos professores”.
O concurso destina-se a professores da União Europeia e os finalistas podem ganhar 30 mil
euros para investir na educação.
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Famalicão

Praça-Mercado
abre ao público
a 25 de Abril
REMODELAÇÃO do espaço custou quatro milhões
de euros e permitiu criar uma plataforma
de apoio aos comerciantes locais, destacou
o presidente da Câmara Municipal de Famalicão,
Paulo Cunha. As portas abrem às 7 horas.
FAMALICÃO
| Redacção |

A Praça-Mercado Municipal vai
abrir ao público no dia 25 de
Abril. As portas abrem às 7 horas, mas a sessão oficial está
marcada para as 15 horas.
O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal de
Famalicão, Paulo Cunha, no decorrer de uma visita de trabalho

ao espaço, na companhia do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N),
António Cunha, e do presidente
da Associação Comercial e Industrial de Famalicão, Xavier
Ferreira. Paulo Cunha notou que
“a obra está madura e em condições de ser colocada ao serviço
da comunidade”.
O autarca famalicense frisou

DR

Xavier Ferreira, Paulo Cunha e António Cunha na visita à Praça - Mercado Municipal

que “este mercado está preparado para tudo, para o sol, para a
chuva, para o dia e para a noite.
Será uma plataforma muito relevante ao serviço do conceito de
cadeia curta na comercialização
e é um sinal inequívoco da aposta que se está a fazer no apoio
aos produtores locais”.
A Praça - Mercado Municipal
de Famalicão “é muito mais do
que um local, é uma dinâmica, é

uma forma de produzir e consumir”, por isso, o autarca sublinha que as portas do mercado
“vão muito além dos limites territoriais”, destacou Paulo Cunha. O presidente da CCDR-N
testemunhou uma “realização de
grande qualidade”e considerou a
nova Praça-Mercado Municipal
como “um excelente exemplo da
aplicação dos fundos comunitários.” O presidente da ACIF re-

feriu que a praça vai ser uma nova centralidade.
A remodelação do espaço ficou
avaliada em quatro milhões de
euros e contou com verbas aprovadas no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), assinado entre a
autarquia e o Programa Operacional Norte 2020, que garantiram um cofinanciamento FEDER de 3,1 milhões de euros.
Publicidade
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Vieira do Minho
+ roteiro

Roteiro é oportunidade
para “criar valor no território”
SERRA DA CABREIRA conta agora com um roteiro que contempla 12 pontos de interesse turístico.
Município de Vieira do Minho tem ainda em mãos “um grande projecto” em colaboração com o ICNF.
VIEIRA DO MINHO
| Patrícia Sousa |

São 12 os pontos de interesse turístico que integram o novo Roteiro da Serra da Cabreira. E
porque se pode “fazer mais e
melhor”, o Município de Vieira
do Minho tem já, em parceria
com o Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas
(ICNF), um “grande projecto de
arborização, queimas e queimadas controladas, limpeza e reflorestação”, adiantou ontem o presidente da autarquia, António
Cardoso. Depois de inaugurar o
baloiço panorâmico com vista
para o vale do Trio, a directora
regional do ICNF elogiou o trabalho do município, valorizando
esta “gestão activa de olhar para
a floresta como uma oportunidade de criar valor no território e
atrair pessoas”.
Uma boa parte dos pontos turísticos são geridos em co-gestão pelo município e o ICNF, em
colaboração com as comissões
directivas de baldios, em que em
alguns casos as gestoras são as
juntas de freguesia. “Estamos de
ano para ano a fazer um trabalho
de requalificação, de melhoria
das acessibilidades e de identificação de pontos de interesse turístico, porque Vieira do Minho
tem tido um crescimento progressivo em turismo ambiental e
de natureza de qualidade”, defendeu o autarca.
Junto ao baloiço da Sarradela
foi ontem também inaugurado
um memorial identificativo dos
incêndios de 2017, já que dá
conta de um dos “grandes problemas” daquela zona. Neste
sentido, a câmara municipal em
colaboração ICNF e as autoridades de Protecção Civil têm vindo a “fazer um esforço na prevenção e combate aos incêndios”, assegurou António Cardoso.
O Município de Vieira do Minho já apresentou um projecto
ao ICNF que inclui a recuperação da casa do mestre florestal
para ser transformada num cen-
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A Câmara Municipal
de Vieira do Minho
apresentou o roteiro
da Serra da Cabreira
que inclui 12 pontos
turísticos, de elevado
interesse patrimonial
e natural:
1- Parque florestal;
2- Baloiço da Serradela;
3- Cabanas dos Pastores;
4- Fragas de Pena Má;
5- Área de Lazer Poço
das Traves;
6- Ponte da Misarela;
7- Praia Fluvial
de Campos;
8- Fojo do Lobo
dos Anjos;
9- Nascente do Rio Ave;
10- Talefe (ponto
mais alto da Serra
da Cabreira);
11- Área de Lazer
de Agra;
12- Parque de Merendas
Porto da Lage.

Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho e directora regional do ICNF visitaram também a nascente do Rio Ave

lll
“Queremos mostrar
o que estamos a fazer
e queremos fazer no futuro
em termos ambientais,
sempre em colaboração
estreita com o ICNF
e um bom exemplo disso
é a recuperação do edifício
da Casa Florestal no centro
de Vieira do Minho.”
António Cardoso
Presidente CM Vieira do Minho
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Presidente experimentou baloiço panorâmico com vista para o vale do Trio

tro de educação ambiental. António Cardoso avançou ainda a
criação de salas de exposição
para mostrar as memórias dos
serviços florestais e da importância que tiveram na economia
local. Ainda sobre a reflorestação, o presidente adiantou que
foram plantados quatro a cinco
hectares de árvores de pequeno
porte nos últimos anos, agradecendo a máquina nova que chegou ontem e que vai permitir
criar melhores acessibilidades
na Serra da Cabreira.
A directora regional do ICNF,
Sandra Sarmento, começou por
aplaudir a iniciativa “muito im-

portante” do Município de Vieira do Minho, admitindo que é
preciso “continuar a trabalhar na
protecção contra os incêndios e
de forma cada vez mais activa”.
Por isso, esta iniciativa que
aposta no turismo de natureza é
“muito importante” porque, ainda nas palavras da directora regional, “convoca todos para um
desafio gigantesco: valorizar e
proteger a floresta”.
Sandra Sarmento adiantou que
está em curso o programa de
transformação da paisagem, sendo a oportunidade para resolver
problemas como o das acácias e
transformar a floresta numa floresta mais resiliente ao fogo,
mais diversa, trazendo e criando
valor”.
Sobre as casas dos guardas florestais abandonadas na Serra da
Cabreira, a directora regional
adiantou que os autarcas podem
apresentar propostas para valorizar os espaços e dinamizar actividades para promover a serra.
Neste caso, o Município de Vieira do Minho e o ICNF já assinaram um protocolo e estão a trabalhar em conjunto “numa gestão mais activa e muito presente”.
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VOLUNTÁRIOS DE MELGAÇO

Renovação da frota é intensão
principal da direcção
A celebrar o 94.º aniversário, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Melgaço
espera contar, ainda este ano, com uma nova ambulância.
aquisição de uma ambulância de socorro era a
prenda que o presidente
da direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Melgaço (AHBVM),
Luís Matos, mais gostava de receber pelos 94 anos da instituição.
A viatura já está em processo
de adjudicação, pelo que deverá
dar entrada em breve no quartel
dos Bombeiros Voluntários de
Melgaço (BVM).
“Contamos receber esta prenda
ainda este ano. Pelo menos estamos a contar com ela. A adjudicação desta ambulância já está
feita e o município vai ajudar
com uma parte da verba”, garantiu Luís Matos.
No que diz respeito ao efectivo, Luis Matos reconhece que é
“uma força de trabalho suficiente” para as necessidades do concelho. Ainda assim, a corporação está de braços abertos para
acolher novos bombeiros.
Além do município, a corporação conta com os donativos de
cerca de 1550 associados (particulares e empresas), que vão
ajudando a equilibrar as contas
da associação. “Felizmente estamos sempre a receber novos sócios. Isso é uma constante. Temos um total de cerca de 1500 a
1550 sócios, na maior parte com
quotas anuais, sendo que 60 a 70
por cento pagam com regularidade”, apontou Luís Matos.

A

Covid-19

Pandemia obrigou à suspensão
de serviços de transporte

DR

Luís Matos, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
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“Contamos receber esta prenda ainda este ano.
Pelo menos estamos a contar com ela. A adjudicação
desta ambulância já está feita e o município vai ajudar
com uma parte da verba.”
Luís Matos
Presidente da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Melgaço

A Covid-19 obrigou os Bombeiros Voluntários de Melgaço a efectuarem alterações em vários serviços.
O mais afectado foi o transporte de doentes não urgentes. “Num conceito mais
lato, a pandemia teve consequências de diversa ordem. Tivemos alguns casos
positivos que obrigaram a fazer algumas alterações até serem controlados. No
início de Março do ano passado, que foi quando começou a pandemia, tivemos
que proceder à suspensão de serviços, principalmente dos serviços de transporte de doentes não urgentes para consultas e exames médicos”, disse o presidente da direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Melgaço.
Suspensão essa que causou prejuízos à corporação.
“Isso reflectiu-se nas contas, porque esses serviços de transporte são uma das
nossas principais fontes de rendimento. Por outro lado, tivemos muito mais encargos financeiros com os equipamentos de protecção individual para cada um
dos elementos do corpo activo”, acrescentou Luís Matos.
O segundo comandante da corporação, José Codesseira (que tem também as
funções de comandante interino), acrescentou que, devido à pandemia, foram
criadas equipas fixas na emergência pré-hospitalar e feita a testagem semanal
dos bombeiros. “Tivemos de os testar para evitar o fecho do corpo de bombeiros. Deixamos de fazer serviço de fisioterapia para canalizar recursos para a
emergência pré- hospitalar e para a hemodiálise” apontou José Codesseira.
Publicidade
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VOLUNTÁRIOS DE MELGAÇO

Aposta no recrutamento
é essencial para os bombeiros
Desde 2017 já ingressaram nas fileiras dos Bombeiros Voluntários de Melgaço 15 novos elementos. Uma dezena
de estagiários está a frequentar a Escola de Bombeiros, que foi interrompida devido à pandemia da Covid-19.
recrutamento de novos
bombeiros é essencial
para os Bombeiros Voluntários de Melgaço. Quem o
diz é o segundo comandante da
corporação, que acumula com as
funções de comandante interino.
José Codesseira considera que
Melgaço “tem problemas em fixar a população activa” e isso
reflecte-se na constante falta de
efectivos no corpo de bombeiros. “Os jovens só regressam ao
fim-de-semana e aqui não têm
oportunidades de trabalho. Somos poucos porque somos o reflexo da comunidade”, indicou o
segundo comandante.
Ainda assim, José Codesseira
garante que o efectivo tem sido
“suficiente para as necessidades
do concelho”.
Contudo, a captação de novos
elementos está constantemente
na mente do corpo de comando.
“Temos apostado e vamos continuar a apostar no recrutamento.
Desde 2017, já ingressamos 15
elementos novos”, disse José
Codesseira.
O corpo activo poderia estar já
com mais 10 novos bombeiros
se não fosse a pandemia da Covid-19. “Temos uma escola de
bombeiros com estagiários que
está suspensa por causa da pandemia. Se não fosse isso, já teria
terminado em Junho do ano passado. Esses bombeiros iriam servir para reforço do efectivo, mas

Tem várias deficiências

O

Quartel precisa
de obras

DR

José Codesseira, segundo comandante e comandante interino dos Bombeiros Voluntários de Melgaço
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“Temos uma escola
de bombeiros com
estagiários que está
suspensa por causa da
pandemia. Se não fosse
isso, já teria terminado
em Junho do ano
passado. Esses
bombeiros iriam servir
para reforço do efectivo.”
José Codesseira
Segundo comandante dos
Bombeiros Voluntários de Melgaço

estamos a meio da formação. Se
ja estivesse concluída teríamos
mais 25 elementos (10 da escola
e os 15 que entraram recentemente)”.
A juntar a isto há falta de formação para bombeiro.
“A Escola Nacional de Bombeiros não dá resposta suficiente
e o distrito (de Viana do Castelo)
não tem uma Unidade Local de
Formação. Há deficit de formadores”, frisou o segundo comandante. Em Espanha há uma empresa que dá este tipo de formação, a vinte minutos da fronteira de Melgaço, “mas a associação (humanitária) não pode
pagar esta formação. Era importante haver uma estratégia de

formação a nível das comunidades intermunicipais ou dos municípios”, sugeriu José Codesseira.
A nível material, a corporação
precisa de novas ambulâncias (a
nova só deverá chegar no segundo semestre) e de uma viatura
para combate a incêndios urbanos e industriais. “Somos a única corporação do distrito que
não tem uma viatura dessas. O
município está a investir na criação de parques industriais e era
bom termos uma viatura dessas”, indicou José Codesseira.
A corporação precisa, também,
de mais equipamentos de protecção individual, de modo a equipar todos os elementos.

O estado de degradação do edifício
do quartel dos Bombeiros Voluntários de Melgaço é uma preocupação
para o comando da corporação. o
edifício tem mais de 30 anos e já
não serve para os Bombeiros Voluntários de Melgaço.
“O quartel tem várias patologias e
já não é operacional. Tem várias infiltrações, o que o torna desconfortável”, disse José Codesseira. Por
outro lado, a localização também
não é a melhor. “Estamos no centro
da vila, mas apesar de estar próximo da população, isso dificulta a
acessibilidade. Estamos a trabalhar
na possibilidade de recuperar o edifício, mas o ideal era um novo quartel que ficasse retirado do centro da
vila”, realçou o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de
Melgaço.

Publicidade
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VOLUNTÁRIOS DE MELGAÇO

Bombeiros têm “importância vital
para o concelho”
Presidente da Câmara Municipal de Melgaço, Manoel Batista, destacou o trabalho desenvolvido
pelos Bombeiros Voluntários de Melgaço no apoio à população do concelho.
presidente da Câmara
Municipal de Melgaço,
Manoel Batista, considera que os Bombeiros Voluntários de Melgaço têm uma grande
importância para o território.
Falando a propósito dos 94
anos da corporação, Manoel Batista referiu que “os bombeiros
voluntários são de uma importância vital e fundamental na sociedade. É-nos impossível imaginar a organização territorial seja em que área de gestão de actuação for - sem o trabalho desenvolvido pelos nossos bombeiros. Esta realidade é assim
em Melgaço e em todo o país.”
Por essa razão, o autarca mostrou a sua gratidão aos ‘Soldados da paz’ melgacenses.
“A melhor prenda que podemos dar aos nossos bombeiros é
a gratidão, o reconhecimento e a
colaboração diária em todos os
momentos que precisem das instituições. Gostaria que os bombeiros voluntários tivessem um
estatuto diferente. Que fossem
mais reconhecidos, que tivessem
mais direitos. Não só os de Melgaço, mas todos os bombeiros
voluntários. Sem o trabalho, a
dedicação dos soldados da Paz a
sociedade teria problemas bem
mais difíceis de resolver e como
tal deveriam ter um estatuto que
fosse compaginável com a sua
importância na comunidade”
realçou Manoel Batista. O autarca admitiu que gostaria de poder
dar mais apoio aos Bombeiros

O

DR

Manoel Batista, autarca de Melgaço, gostaria que os Bombeiros Voluntários fossem mais reconhecidos

zzz
“A melhor prenda
que podemos dar
aos nossos bombeiros
é a gratidão,
o reconhecimento e a
colaboração diária
em todos os momentos
que precisem
da instituições.”
Manoel Batista
Presidente da C.M Melgaço

DR

Apoio municipal aos Bombeiros Voluntários já passou dos 500 mil euros

Voluntários “se tivessemos condições financeiras” e lembrou
que “neste mandato, já ultrapassamos o meio milhão de euros
de apoios”. A verba maior foi
para actividades regulares de
apoio social e humanitário (298
mil euros), seguindo-se o apoio
à equipa de intervenção permanente (88.880 euros), a aquisição de uma ambulância de socorro (60 mil euros), despesas
no âmbito do projecto DECIF
(Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais 22.768 euro) e reparações de
viaturas (14.320 euros).
Publicidade
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VOLUNTÁRIOS DE MELGAÇO

Salvamento em Espanha mereceu
reconhecimento em Portugal
Bombeiros Voluntários de Melgaço foram chamados, em 1930, a socorrer vítimas do descarrilamento
do comboio expresso Madrid-Vigo. Travessia do rio Minho foi feita em barcos e a nado.
pesar de ter sido criada
em 21 de Março de 1927,
por iniciativa de Augusto
César Esteves, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Melgaço ganhou mais
visibilidade a partir de 1930.
Num dia desse ano, o combóio
expresso que fazia a ligação Madrid-Vigo (Espanha), descarrilou do outro lado do rio Minho,
em frente a Melgaço. O sino da
igreja matriz tocou a rebate, convocando os bombeiros e o povo
para o socorro. A travessia foi
feita de barco e a nado. A acção
mereceu destaque nos jornais
portugueses e espanhóis, que
elogiaram a acção dos Bombeiros Voluntários de Melgaço.
Pouco depois, a organizaççao
nacional de bombeiros enviou
um instrutor e algum material,
enquanto o povo de Melgaço
custeou a compra de uma bomba
de incêndios. A bomba era o que
de melhor existia na época, de
tracção braçal, montada em uma
espécie de carroça, para ser puxada por mulas e burros, mas
que sempre foi impulsionada pelas pessoas, puxando ou empurrando.
Na mesma altura, um ex-emigrante no Brasil, onde fizera fortuna, cedeu um automóvel da
marca Buick, com um motor se
seis cilindros. Os ‘soldados da
paz’ transformaram o automóvel
num carro de bombeiros, com
capacidade para nove pessoas

A

Publicidade
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Algumas das viaturas que compõem a frota actual
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O primeiro carro de bombeiros dos Voluntários de Melgaço

sentadas e equipado com artigos
de primeiros socorros, machados, picaretas e mangueiras e estribos laterais, onde seguia a restante guarnição. Uma sineta
indicava a aproximação nas acções de emergência.
O projecto do actual quartel foi
aprovado em 1988 com o valor
estimado de 100 mil contos. A
adjudicação viria a ser feita em
1989, por 90 mil contos, suportados, em parte pelo poder central (Ministério da Administração Interna), cabendo à associação dos bombeiros as restan-

tes 20 por cento.
Em 2008 procedeu-se à demolição do corpo adossado à fachada lateral esquerda e recuperação do adossado à fachada
posterior; a substituição das portas do piso térreo da fachada
principal e das caixilharias; a
pintura das fachadas noutra cor e
a colocação de placa em vidro
sobre a porta principal.
Os Bombeiros Voluntários de
Melgaço têm como padroeira a
Nossa Senhora de Orada (cuja
capela é local de grande devoção), também padroeira da vila.

DR

Nossa Senhora da Orada, padroeira dos Bombeiros Voluntários de Melgaço
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SC BRAGA EXIGE “POSTURA ISENTA” A PINHEIRO
OU QUE DEIXE DE APITAR OS JOGOS DO CLUBE
GUERREIROS DO MINHO voltam a pedir “igualdade de tratamento” à arbitragem em Portugal e lançam novas críticas à actuação de João Pinheiro no jogo com o Benfica, apontando dois caminhos ao árbitro: isenção ou dispensa dos jogos do SC Braga.
SC BRAGA
| Miguel Machado |

O SC Braga não se deixa intimidar e voltou a apontar o dedo à
arbitragem do jogo com o Benfica, marcada pela expulsão caricata de Fransérgio na primeira
parte que condicionou a equipa
em jogo importante na luta pela
Liga dos Campeões. A actuação
polémica do árbitro João Pinheiro voltou a ser alvo de críticas na
newsletter do clube.
“O grito de revolta manifestado pelo presidente António Salvador (...) deveria ser um sentimento comum a todos os clubes
que são recorrentemente empurrados por entidades internas e

externas ao jogo”, começam por
escrever, acrescentando: “Numa
partida importante para as duas
equipas (...) foi uma decisão
muito questionável de João Pinheiro (expulsão de Fransérgio,
aos 39 minutos) a desestabilizar
os pratos da balança”.
Apesar de reconhecer que “toda a gente tem direito a um dia
infeliz”, o clube lamenta “as demasiadas vezes” em que João
Pinheiro “é infeliz com o SC
Braga”, recordando jogos desta
época com o FC Porto (1ª jornada), Belenenses SAD (9ª jornada), Moreirense (16ª jornada) e
Benfica (24ª jornada). “Será que
o facto de João Pinheiro pertencer à AF Braga poderá, de algum

FPF

João Pinheiro no centro da polémica

modo, condicionar a forma como atua nos jogos do SC Braga?”, questiona.
Clube deixa por isso um conselho a João Pinheiro: “só vislumbramos uma de duas soluções:
ou faz uma séria reflexão e adota
uma postura isenta nos jogos do
SC Braga; ou então pede ao
Conselho de Arbitragem que o
dispense dos jogos que envolvam o nosso clube”, aponta.
O SC Braga exige ainda à arbitragem “igualdade de tratamento”, que a comunicação social
“deixe de lado interesses sombrios e faça análises factuais aos
acontecimentos”, e pede “respeito por um clube Centenário”.
Sobre o jogo em Famalicão,

que o Benfica levantou polémica
por causa do penálti sobre Ricardo Horta, o clube bracarense desafia “o Conselho de Arbitragem
e a Sport TV a divulgarem as
imagens do VAR.”
A finalizar, em tom irónico, o
SC Braga deixa mais uma farpa:
“Agora que a 'fotografia do pódio' já está mais perto das vontades e necessidades dos três do
costume e de toda a estrutura alimenta este fenómeno castrador
do futebol em Portugal, cabenos cerrar os dentes e enfrentar a
última fase da temporada com a
ambição e a qualidade que nos
define. Uma coisa é certa: vão
ter de contar connosco até ao
derradeiro minuto da época”.
Publicidade
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Moradia Individual T3 Rústica, c/ dependência e rossio em Cristelo, Caminha
Inserida em lote de terreno de 1224 m2, com reabilitação e aproveitamento da pedra na sua traça original,
totalmente renovada, com vistas para o mar e montanha.
Ideal para habitação, Alojamento Local ou mesmo Turismo Rural, aliados à natureza.
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“Portugal tem de encarar
todos os jogos como finais”
FERNANDO SANTOS quer uma selecção nacional comprometida para ir
ao Mundial 2022. Qualificação começa hoje com Azerbaijão (19.45 horas).

Mundial’2022
Azerbaijão quer fazer
o “possível” contra
Portugal “favorito”
Para Gianni De Biasi, seleccionador do Azerbaijão, não há dúvidas quanto ao favoritismo de
Portugal no grupo no apuramento para o próximo Mundial. Ainda assim, afirma que os azeris
vão tentar fazer o possível.
“Queremos fazer um jogo perfeito, contra um adversário com
muitas qualidades. Temos de lutar. Portugal é favorito e vai ser
um jogo de arranque muito difícil para nós, sem dúvida. Portugal tem Cristiano Ronaldo mas é
uma equipa com outros jovens
muito promissores”, disse na antevisão do jogo de hoje, revelando que defender bem e contraatacar é a estratégia definida.

Vitória SC
Maga e Mário Évora
integrados no treino
da equipa principal

FPF

O capitão português Cristiano Ronaldo vai jogar literalmente em casa, pois o jogo com o Azerbaijão é no Estádio da Juventus

SELECÇÃO NACIONAL
| Miguel Machado |

A Equipa das Quinas começa
hoje a escrever mais um capítulo
nos apuramentos para o Campeonato do Mundo de futebol.
Portugal defronta a selecção do
Azerbaijão na primeira jornada
de qualificação para o Mundial’2022, que vai decorrer no
Catar, e o seleccionador espera
começar com uma vitória.
“Num grupo só com oito jogos,
cada jogo é uma final e temos de
os encarar como tal. Obviamente, reconhecemos a condição de
favorito com o Azerbaijão, mas
se não estivermos focados, não
respeitarmos o adversário e não
metermos as nossas mais valias
físicas, técnicas e mentais, podemos ter problemas”, afirmou o
treinador Fernando Santos, na
antevisão ao desafio que realizar-se esta quarta-feira, no Estádio italiano da Juventus, em Turim, com início às 19.45 horas
(portuguesas).
Depois deste jogo com a selecção do Azerbaijão, Portugal vai
defrontar numa inédita tripla jor-

nada a Sérvia, em Belgrado, já
no próximo sábado, e o Luxemburgo, três dias depois.
Apesar de Portugal ser uma das
selecções favoritas e candidatas
a garantir o apuramento para a
fase final Campeonato do Mundo, Fernando Santos afirmou
que a equipa das Quinas “não
pode dar nada como adquirido”.
“Para se poder chegar às fases
finais, concretizar o objectivo

lll
Para garantir a oitava participação - e sexta consecutiva - no Campeonato
Mundial de futebol, cuja
edição de 2022 se realiza
entre 21 de Novembro e
18 de Dezembro, no Qatar,
a selecção de Portugal
precisa de vencer o grupo
para apurar-se directo,
sendo que o segundo
classificado ainda dá direito
a um ‘play-off’ de acesso.

que todos desejamos, temos de
lá estar. Não podemos dar como
adquirido, há que ter foco total
nos jogos de apuramento”, afirmou o seleccionador.
Sobre o conjunto azeri, o técnico português espera um adversário a jogar fechado “em 35 ou 40
metros” e apostar em “lances de
bola parada e de contra-ataque”.
Cabe à equipa de Portugal contrariar isso e fazer os golos necessários para somar os três pontos e começar este apuramento
da melhor maneira.
Durante a conferência de imprensa, Fernando Santos confirmou ainda que o defesa Raphaël
Guerreiro, que já tinha falhado o
derradeiro treino de Portugal,
não está em condições físicas e
foi dispensado, mas não quis
alongar-se sobre quem poderá
ocupar a vaga no lado esquerdo
da defesa, frente aos azeris.
Quanto às ausências de Pepe e
Rui Patricio, habituais titulares
na selecção, Fernando Santos lamenta não contar com as “mais
valias” deles, mas confia “nos
que estão” e é com esses que
conto”, finalizou.

No seguimento da aposta nos
jovens talentos formados na cantera, o lateral-direito Maga e o
guarda-redes Mário Évora treinaram ontem com o plantel principal do Vitória SC.
Mais dois nomes a juntar aos
já promovidos Esteves, Tomás
Handel, João Mendes, Hélder Sá
e André Amaro.

Em comunicado
Ex-candidato deixa
críticas à actual
direcção do Vitória SC
Manuel Pinto Brasil, antigo candidato à presidência do Vitória,
considera uma “vergonha” o pedido de insolvência feito ao clube
pela empresa D20 Sports, Lda, e
pede explicações à direcção presidida por Miguel Pinto Lisboa.
Em comunicado lança várias
questões sobre a gestão económica e desportiva, com várias críticas. Pinto Brasil questiona a
“antecipação de 20 milhões de
euros de receitas televisivas das
futuras três épocas desportivas”,
e entre demais considerações
questiona a “contratação 70 novos jogadores (“jovens potros”,
como diz o director-geral, entretanto desaparecido ao som dos
violinos do Titanic...) e à dispensa desbaratada de bons jogadores, como é o exemplo gritante
da dispensa de Al Musrati, aproveitada pelo SC Braga”.

DR

Hugo Viana jogou 4 épocas em Braga

SC Braga

Hugo Viana eleito
um dos médios
do onze do século
O antigo jogador Hugo Viana
também foi eleito pelos adeptos e associados arsenalistas
para figurar na equipa do Centenário do SC Braga, numa
votação que está a ser realizada pelo clube nas redes sociais.
O esquerdino que é natural
de Barcelos completa o meio
campo dos Guerreiros do Minho no primeiro século.
Hugo Viana, que tem actualmente 38 anos, representou o
SC Braga durante quatro temporadas, entre os anos de
2009/10 a 2012/13, tendo feito
parte das equipas que jogaram
a Liga dos Campeões e foi à
final europeia de 2011, em
Dublin.
Ao serviço do SC Braga, Hugo Viana fez 159 jogos oficiais e marcou 23 golos com a
camisola arsenalista.

Moreirense

Steven Vitória
convocado para
selecção do Canadá
O defesa central Steven Vitória, que joga no Moreirense,
foi convocado para representar a selecção do Canadá, que
vai defrontar Bermuda (dia
25) e Ilhas Caimão (dia 29),
no arranque da fase de qualificação da CONCACAF para o
Mundial de 2022, que será
realizado no Qatar.
Internacional A por 14 vezes
pelo Canadá, Steven Vitória já
viajou para representar o seu
país ao mais alto nível.

CM FREGUESIAS

A

BOURO SANTA MARIA

AMARES

Aos pés do Santuário da Abadia e ladeada pelo
Mosteiro, a freguesia de Bouro Santa Maria ergue-se
sobre um rico património material e imaterial, onde
a paisagem verdejante potencia a actividade
vitivinícola, que já tem marca no mercado.

Santuário da Abadia e Mosteiro
de Santa Maria de Bouro são
‘cartão de visita’ da freguesia

O

Mosteiro de Santa Maria de
Bouro, classificado como
‘Imóvel de Interesse Público’ e o Santuário de N. Sra.
da Abadia, que é o mais antigo da Península Ibérica, são a ‘imagem
de marca’ da freguesia de Bouro Santa
Maria, concelho de Amares, sendo local
de visita obrigatória para os turistas e de
peregrinação para milhares de devotos.
A história deste povoado e do seu santuário confunde-se com a história do próprio mosteiro, cuja origem remonta aos
primórdios da nacionalidade. Reza a lenda que outrora o mosteiro foi habitado por
eremitas, tendo sido fundado pela Ordem
Beneditina, mas nos finais do século XII
e princípios do século XIII viria a passar
para a Ordem Cister, com a invocação a
Santa Maria.

Além do importante papel militar que
desempenhou na Idade Média, o Mosteiro
de Santa Maria de Bouro foi responsável
pelo povoamento local e pelo desenvolvimento da agricultura, base da sustentação
do povo nas terras de Bouro.
O concelho de Bouro viria a ser fundado
em 1514 por D. Manuel I - o ‘Venturoso’,
através do foral novo concedido ao Couto
do Mosteiro de Bouro. O novo concelho,
tal como o velho couto, ficou dependente
do mosteiro e até 1834 englobava as freguesias de Santa marta, Vilela, Goães, Seramil, Paredes Secas e Santa Isabel do
Monte. Constituiu até ao início do séc.
XIX o Couto de Bouro e mais tarde viria
a ser integrada no concelho de Amares.
Actualmente a freguesia de Bouro Santa
Maria tem 760 habitantes (2011) e em
2004 foi elevada a vila. Fica afastada do

centro mais urbanizado do concelho e
confronta com freguesias dos concelhos
de Terras de Bouro e de Vieira do Minho,
com quem tem laços de proximidade.
“É uma freguesia essencialmente rural,
ainda muito direccionada para a actividade agrícola, nomeadamente no sector vitivinícola, onde se destaca a marca de vinho verde premiada nacional e internacionalmente ‘Socalcos do Bouro’, praticando-se uma agricultura de auto-sustentação familiar com a cultura do milho,
mas esta é também uma área que se destaca pelos citrinos, entre outros produtos”,
sublinha Elisabete Cunha, respectivamente a presidente da Junta de Freguesia de
Bouro Santa Maria, que lidera a freguesia
há oito anos, contando na sua equipa com
Pedro Antunes (secretário) e João Fernandes (tesoureiro).

Elisabete Cunha
“Apesar do trabalho
desenvolvido
há sempre novas
ideias e problemas
a resolver”
“O balanço deste mandato é bastante positivo. Há muito por fazer
e apesar do trabalho desenvolvido
surgem sempre novas ideias e
problemas para resolver. Temos
dado o nosso melhor procurando
acudir às necessidades mais
prementes quer em termos de
património material, imaterial
mas sobretudo para para que a
nossa população sinta bem-estar
e tenha condições de vida dignas.
A relação com a Câmara Municipal
é fundamental, sobretudo agora,
com a delegação de competências,
mas parece que existe cada vez
mais dependência, pois nos meios
mais rurais faltam meios financeiros, humanos e técnicos para concretizar as obras necessárias.”

Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 24 de Março de 2021 e não pode ser vendido separadamente
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“Demos o nosso melhor para acudir
às necessidades mais prementes”
A presidente da Junta de Freguesia de Bouro Santa Maria,
Elisabete Cunha, garante que tem concentrado todos os
esforços para “dar resposta e acudir às necessidades mais
prementes”, seja a nível de melhoria de caminhos, ao nível
da natureza e ambiente, mas sobretudo ao nível social.

O

projecto social tem sido a
grande preocupação do executivo da Junta de Freguesia de Bouro Santa Maria
no sentido de garantir à população local a maior qualidade de vida
possível.
A freguesia viu nascer um parque infantil, um parque de fitness, um parque de
merendas, entre outros projectos, que têm
como principal objectivo “favorecer o
bem-estar das pessoas”, sublinha a autarca local, Elisabete Cunha.
“Este executivo tem apostado num trabalho diferente e não menos importante,
mais proactivo e dinâmico junto da popu-

2

24 de Março 2021

Correio do Minho

lação, focando-nos na comunidade, designadamente nos seus alvos mais frágeis,
isto é, nos grupos populacionais de maior
risco (idosos e crianças), pretendendo minimizar riscos/factores de exclusão e de
isolamento social”, indica a presidente de
Junta de Bouro Santa Maria.
Os projectos em termos de obra desenvolvidos no terreno ao longo dos últimos
anos são vários, mas durante este último
mandato, a presidente de junta, psicóloga
de profissão, salienta as obras de repavimentamos diversos acessos no que respeita arruamentos da freguesia, nomeadamente nos lugares de Paradela de Frades,
Lordelo, Ferraria e Dornas.

Junta
de agricultores
preserva regadio
A criação de uma Junta
de Agricultores de Regadios
Tradicionais foi um dos projectos
que a Junta de Bouro Santa Maria
apoiou tecnicamente,
nomeadamente para a criação
da lista cadastral e delimitação
da área regada. “O objectivo
é requerer apoio à tutela para
restaurar e recapacitar, neste
caso, a levada do Meloal,
preservando usos e costumes
característicos e singulares da
nossa região”, defende a autarca.

“Apostámos na melhoria dos acessos
para os depósitos de água da freguesia,
visto que esta freguesia tem capacidade e
recursos naturais para abastecer a sua população em termos de consumo de água e
mantivemos uma acção vigorosa na substituição e ampliação da rede de distribuição de água e na captação de novas nascentes”, indicou. A manutenção e limpeza
do património local tem sido também
uma prioridade como na do Vau em Lordelo e outros acessos locais.
“Ao longo dos últimos oito anos, não tenho dúvidas que demos o nosso melhor
procurando responder e acudir às necessidades mais prementes, quer em termos do
nosso património material (arruamentos,
caminhos, etc.), imaterial (natureza, água,
etc.) e principalmente no que respeita à
dimensão humana da nossa freguesia,
porque são as pessoas que constituem e
ajudam no desenvolvimento de uma freguesia, logo é para as pessoas que devemos trabalhar, ajudando-as a alcançar
bem-estar e condições de vida dignas”,
frisou a autarca.

CM FREGUESIAS

Requalificação da
Igreja do Mosteiro
vai potenciar
turismo de Amares
“Temos desenvolvido um
trabalho de manutenção do
património natural, cultural,
patrimonial e histórico
da freguesia, com obras
de beneficiação de
acessibilidades e estruturas
existentes como a ampliação
do cemitério, reparações
na casa mortuária e criação
de acesso a pessoas com
mobilidade reduzida para a
Igreja do Mosteiro de Santa
Maria de Bouro”, diz a autarca.

P

orque o património de Bouro
Santa Maria é também o seu
melhor ‘cartaz de visita’, a presidente da Junta de Freguesia,
Elisabete Cunha, assume “altas
expectativas” quanto ao arranque das
obras de requalificação da Igreja do Mosteiro, no seguimento da aprovação da
candidatura apresentada a fundos estruturais em 2016, num projecto desenhado
pelo arquitecto Souto Moura, que envolveu várias entidades, inclusive o Município de Amares, a Direcção Geral da Cultura, a junta e paróquias locais.
O objectivo é só um: requalificar o património, tornando-o um ponto de referência religioso e cultural e colocá-lo à
disposição dos visitantes.
“As obras de requalificação da Igreja do
Mosteiro de Santa Maria de Bouro são
muito importantes e repercutem-se também na sacristia e espaços adjacentes,

Saneamento
e fixação
da população
A melhoria da rede
de abastecimento de água
e saneamento e vias é uma
das prioridades a que a Junta de
Freguesia de Bouro Santa Maria
quer dar resposta para potenciar
também a qualidade de vida
da população local, até porque
um dos maiores desafios actuais
é a sua fixação à terra natal.

com o objectivo da abertura deste espaço
de uma beleza riquíssima ao público, da
sua divulgação e, consequentemente,
conservação patrimonial que, para nós, é
absolutamente essencial, além de poder
representar uma oportunidade de crescimento para a freguesia e o concelho”.
Recorde-se que a Igreja de Santa Maria
de Bouro é um dos elementos do Mosteiro, que ao ser requalificado foi transformado numa unidade hoteleira, dando lugar à actual Pousada de Bouro Santa
Maria. “Esperamos que a concretização
desta obra possa representar também uma
oportunidade de crescimento económico
para o concelho de Amares”, assinala.
A freguesia está também envolvida na
implementação de um ‘Ecotrilho’ junto à
margem do Rio Nava, ligando os concelhos de Amares e de Terras de Bouro, um
projecto que “será enriquecedor para a dinamização territorial”, garante a autarca.

Combate à exclusão
e ao isolamento tem
sido “uma prioridade”

É

com o foco virado para a comunidade e no seu bem-estar,
designadamente junto dos
grupos mais frágeis como as
crianças e os idosos que a
Junta de Freguesia de Bouro Santa Maria
tem vindo a trabalhar nos mais variados
projectos com o objectivo de combater a
exclusão e o isolamento social.
“Temos privilegiado ligações com instituições/associações da comunidade que
nos ajudaram a identificar as necessidades e foi desta forma que conseguimos

criar grupos de apoio, por exemplo, para
os nossos idosos com actividades de promoção de um envelhecimento activo,
com a intervenção de associações locais
como o Centro de Apoio aos Idosos, a associação ‘Valoriza’, o Município, GNR,
Centro de Saúde, etc.”, indicou Elisabete
Cunha. A autarca frisou também que foi
constituído um ATL para funcionar nos
períodos não lectivos, em estreita colaboração com o Município de Amares e o
Agrupamento de Escolas de Amares de
forma a responder às famílias também.
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Bouro Santa Maria é uma
freguesia que reflecte a sua
dinâmica a partir das várias
festividades e eventos que
realiza anualmente e que
fazem jus a usos e costumes.

Património, festas e romarias
enaltecem cultura bourense

E

ncostada ao verdejante Santuário da Abadia e envolvida
no seu emblemático Mosteiro,
Bouro Santa Maria, com uma
vista sublime a partir do Miradouro de S. Miguel-o-Anjo, é também
terra abençoada por um património natural único, que começa no Rio Cávado e
no Ribeiro de Abadia (Rio Nava), passando pelas Praias Fluviais do Barquinho e
do Adigueiro, pelos vários trilhos como o
Trilho de São Bento que atravessa várias
freguesias e concelhos ou o Trilho dos
Presépios - uma iniciativa do pároco local, Paulo Neiva - num percurso entre
Bouro, Santa Marta, Goães e Seramil - e
que fazem deste um território com grandes potencialidades turísticas.
O Centro da Vila de Bouro Santa Maria
é ponto de encontro diário e lugar maior
para as trocas comerciais e sociais, até
porque concentra um vasto leque de serviços desde cafés e pastelaria, aos restaurantes ‘Cruzeiro’, ‘Abadia’ e ‘Pousada’,
agência bancária (Crédito Agrícola),
ATM, clínica dentária, florista, drogaria,
agência funerária, posto de abastecimento
de combustível, etc. A Feira Semanal é
um dos eventos que convoca a população
para o encontro e convívio frequente.
O Largo do Terreiro é o centro histórico
da freguesia de Bouro Santa Maria, servindo de palco para praticamente todos os
eventos e iniciativas locais desde concertos protagonizados pela Banda Filarmónica local ou outros como espectáculos de
circo ou de fado, dança de salão, ranchos
folclóricos, festa da criança, peças de teatro e outras actividades culturais e religiosas como desfolhadas e romarias.
“Valorizamos a cultura e a manutenção
dos nossos usos e costumes, pelo que este
executivo tem apoiado todas estas activi-
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Várias
festividades
dades, bem como a realização das diversas festas e romarias da freguesia precisamente para manter vivas as tradições da
nossa terra, como, por exemplo, a Peregrinação à Senhora da Abadia, que recentemente foi até motivo de proposta de
classificação de Interesse Municipal”, valorizou a autarca local, Elisabete Cunha.
Porque esta é uma freguesia cheia de dinamismo, no Natal de 2019 foi concebido

Esta é uma terra rica em
romarias, desde a Peregrinação
à Senhora da Abadia (no fim de
Maio) à Festa de Nossa Senhora
de Saúde (Lordelo), Festa de
Nossa Senhora do Livramento
(Dornas), Festa de São Bento
(Pardela de Frades) à Festa da
Padroeira e da Paróquia de Santa
Maria de Bouro.

um novo evento, intitulado ‘Bouro Vila
Natal’. “Este é um projecto que esperemos que venha a dar frutos nesta zona
mais longínqua da sede do concelho, pois
inclui um programa diversificado de actividades socioculturais e de cariz religioso
interessantes (concertos, peça de teatro,
festa das crianças, encontro de coros), envolvendo as freguesias e paróquias vizinhas e o Município de Amares”.
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‘Novo’ timoneiro aponta as baterias para
a chegada à nova competição: III Liga
RICARDO MARTINS volta a assumir o papel principal no Berço, depois de já ter conduzido os vimaranenses desde os distritais
até ao Campeonato de Portugal. Agora, duas vitórias garantem automaticamente a fase de acesso à nova competição da FPF.
CAMPEONATO DE PORTUGAL
| Ricardo Anselmo |

Está dentro de portas a solução
para o lugar de técnico principal
do Berço Sport Clube, depois da
saída de Manuel Machado, no
início da semana, para o Nacional. A direcção liderada por Joaquim Martins decidiu promover
Ricardo Martins, de novo, a técnico principal.
O treinador de 36 anos, que vinha desempenhando as funções
de treinador-adjunto do ‘professor’ Manuel Machado, volta, assim, a comandar a equipa, depois de já o ter feito, também no
Campeonato de Portugal, na
temporada passada, depois de ter
garantido a subidade de divisão
em 2018/19, desde a Pró-Nacional da AF Braga.
Neste momento, com dois jogos por disputar na série B do
Campeonato de Portugal, o Berço SC está na luta pelo acesso à
III Liga. Os vimaranenses ocupam o 6.º lugar do campeonato,
com 23 pontos, menos dois que
o Felgueiras, que é precisamente
o próximo adversário, fora de
casa, no fim-de-semana de 3 e 4
de Abril.

DR

Ricardo Martins conduziu o Berço SC dos distritais até ao Campeonato de Portugal; agora, volta a liderar a equipa técnica

Uma vitória em Felgueiras pode ser decisiva, tendo em conta
que o 2.º, 3.º, 4.º e 5.º classificados garantem um lugar na fase
de acesso à III Liga.
Depois de defrontar o Felguei-

ras, o Berço termina esta primeira fase com a recepção ao Brito,
que já viu confirmada a descida
aos distritais.
No melhor dos cenários, o Berço pode ainda chegar ao 3.º lu-

gar, que é ocupado pela equipa B
do Vitória SC, com 26 pontos.
Na quarta posição está o Rio Ave
B, com 25 pontos, os mesmos
que o Felgueiras, que está no
quinto lugar.

§futebol nacional

lll
O médio Juan Villa foi eleito
para figurar no melhor onze
do Campeonato de Portugal
no mês de Fevereiro.
O centro-campista de 21
anos, que actua esta temporada no Berço por empréstimo do Gil Vicente, leva neste
momento dois golos (apontados nos triunfos sobre
Tirsense e Mondinense)
em seis jogos realizados ao
serviço do sexto classificado
da série B do Campeonato
de Portugal. André Preto,
guardião do Pevidém, é o
outro ‘minhoto’ neste onze
do mês, que conta ainda
com as presenças de Diogo
Sousa (Valadares Gaia),
Mika (Trofense), Miguel
Campos (Benfica CB), André
Dias (Olhanense), Kika,
Vasco Lopes (U. Santarém),
Kibe (Marítimo B), Joca
e David Silva.

+ II Liga

Fase de grupos terá menos jogos

Sessão promovida pela Liga Portugal

Defende novo modelo de financiamento

Taça da Liga terá um
novo formato em 2021/22

Técnicos da Liga discutem
tempo útil e calendário

Proença lamenta “falta
de apoios do Governo”

Na reunião da Liga com os treinadores dos clubes
da I Liga, que decorreu no dia de ontem (ver peça
ao lado), foi anunciado que a Taça da Liga terá um
novo formato a partir de 2021/22. Os grupos serão
formados por apenas três equipas, apurando-se,
por isso, para esta fase da prova, apenas 12 equipas
e não as 16 que se apuravam no anterior formato
(não o da presente época, que funcionou como
uma solução de recurso tendo em conta o congestionamento do calendário, mas sim o formato dos
anos anteriores). Com esta reformulação, as equipas passarão a disputar menos um jogo na fase de
grupos, que vai decorrer no mesmo período das primeiras jornadas das provas europeias.

Numa sessão que apenas não contou com as presenças de Rúben Amorim (esteve presente o adjunto), Manuel Machado e Jesualdo Ferreira, os técnicos da I Liga debateram, ao longo de três horas,
questões como o tempo útil de jogo (que tem sido
alvo de críticas no que toca ao campeonato português); e também o calendário das competições,
com a questão do Mundial 2022 a motivar alguns
reparos. A competição realiza-se em Dezembro e os
clubes terão de libertar os jogadores no mês anterior. Amanhã será feita nova reunião, agora com os
treinadores dos emblemas da II Liga. José Pereira,
presidente da Associação Nacional de Treinadores
de Futebol (ANTF), também esteve presente.

Através das redes sociais, Pedro Proenças, presidente da Liga Portugal, anunciou que o organismo vai
formalizar, junto do Governo, o “descontentamento
com a evidente falta de apoios” ao futebol profissional”, defendendo ainda a “necessidade urgente”
de um novo modelo de financiamento para o desporto. “Havendo notícia que o Governo se propõe a
apresentar um conjunto de medidas extraordinárias, impele-nos a solicitar que seja assegurado o
apoio que as sociedades desportivas do futebol
profissional há muito identificaram e reclamam”,
assinala Proença, que defende a criação de condições em sede fiscal de modo “a captar investimento
no futebol que permita a retenção de talento”.

Ontem à noite, no encerramento da 25.ª jornada, o
Chaves venceu (1-0) na
visita à casa do Vilafranquense. O único golo da
partida foi apontado por
Bachi aos 53 minutos e,
com este resultado, os
flavienses passam a somar
40 pontos, aproximando-se do Vizela, que está na
quarta posição com 45
pontos. os minhotos estão
a apenas um ponto do 3.º
lugar, que dá acesso ao
play-off de subida à I Liga.
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Guimarães, um concelho
que respira desporto

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES prepara a retoma desportiva com optimismo. Apoios mantiveram-se em ano
de pandemia. Projectos em curso revelam dinamismo no concelho.
CM GUIMARÃES

GUIMARÃES
| Joana Russo Belo |

São mais de oito mil atletas federados, 50 modalidades desportivas, mais de 100 clubes e
associações e 419 espaços desportivos. Números que traduzem
o dinamismo desportivo que se
vive em Guimarães, concelho
que se adapta agora para o regresso da competição após o
confinamento e prepara a retoma
desportiva com optimismo e vários projectos em carteira. Ricardo Costa, vereador do Desporto
da Câmara Municipal de Guimarães, foi o convidado do Fórum
Desporto da Rádio Antena Minho e destacou as exigências
fruto de um ano de pandemia e o
desafio que todos os dirigentes,
autarcas, clubes e atletas têm pe-

la frente.
“Esta retoma pós-pandemia deve ser ponderada e muito bem
pensada para que possamos ter
sucesso. Vivemos um momento
de desmotivação, em que os clubes e associações desportivas estão desfalcados, porque foi muito tempo em que a actividade
física esteve parada e temos de
perceber de que forma podemos
retomar a actividade para atingir
uma normalidade. Esta crise
pandémica tem características
muito próprias, se, por um lado,
foi positiva, porque acelerou a
digitalização do desporto e da
economia, por outro, leva a um
aumento de sedentarismo muito
grande”, realçou Ricardo Costa,
assumindo o “grande desafio”
que o actual momento exige.
“O nível de exigência que as

pessoas vão colocar nesta retoma vai ser muito maior do que

+ números
248 instalações
desportivas
419 espaços desportivos
62 campos de futebol
8 complexos de piscinas
32 pavilhões
98 parques polidesportivos
11 instalações
diversificadas
50 modalidades
100 clubes
8 mil atletas federados

era no passado. Hoje em dia, os
cuidados de higienização dos locais onde se vai praticar desporto têm de ser muito bem salvaguardados e, se já é difícil por si
só, porque há um sedentarismo
devido às novas tecnologias, temos de atrair novamente estes
atletas”, alertou.
Mesmo com a competição parada, “apoiámos a formação em
463 mil euros, mantivemos os
apoios mesmo estando suspensa”, verba que em 2013 representava 217 mil euros e, em
2021, mais do que duplica. “Isto
é um sinal de vitalidade desportiva, da crescente prática do desporto e actividade física, numa
responsabilidade que o município não se pode demitir, para que
possa haver um regresso à actividade física o mais rapidamente

possível. Só conseguiremos vencer esta retoma de forma entusiasta e positiva se estivermos ao
lado dos clubes. Temos de substituir a gestão piramidal pela
anocracia, numa gestão em que
o que importa é a organização, a
comunidade, a motivação dos
seus membros. Motivação, mentalidade, modelos e migração,
aproveitando o que de melhor
cada um pode dar, para que todos façam parte desta retoma
competitiva”, frisou, lembrando
que a autarquia tem os olhos
postos no futuro.
“Esta cidade respira muito desporto, para além de respirar economia, considero que a actividade física é muito importante para
a competitividade de um concelho e de um país. Esta aposta é
clara e para continuar”.
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“Em ano de pandemia apoiámos
os clubes em 1,9 milhões de euros”
RICARDO COSTA destaca o apoio à formação e ao nível de infra-estruturas que a autarquia manteve em ano de pandemia, no
sentido de ajudar os clubes na retoma competitiva. Academia de Ténis e Curso Superior de Gestão do Desporto são fortes apostas.
lll
Autarquia vai realizar uma
Liga Mini, que habitualmente decorre entre Fevereiro e Junho, para crianças
dos 6 aos 11 anos, este ano
concentrada em três fins-de-semana, “para que a
retoma se faça mais rápida
e em segurança”. Final de
Maio é a data prevista.

GUIMARÃES
| Joana Russo Belo |

A pandemia da Covid-19 obrigou a uma reorganização e um
maior acompanhamento da autarquia vimaranense aos clubes e
associações, num apoio que se
traduziu num investimento de
olhos postos no futuro e na retoma competitiva.
“Em ano de pandemia apoiámos os clubes em 1,9 milhões de
euros, diz bem do apoio inequívoco e da importância que o município de Guimarães tem para
com o desporto. Percebemos
que há questões de infra-estruturas que têm de estar resolvidas,
caso contrário a retoma será
muito mais lenta e menos confiante. Temos mais de 50 modalidades e este apoio para infra-estruturas traduz bem o apoio
ao desporto. Mas não ficamos
por aqui, queremos perceber de
que forma o município pode ajudar a que esta retoma seja mais
rápida e melhor”, revelou Ricardo Costa, confiante de que grande parte das obras paradas devido ao confinamento - nomeadamente relvados sintéticos - vão
ficar concluídas este ano.
Para além dos relvados, há vários projectos em carteira para
2021. Desde logo, a construção
de dois novos campos na Cidade
Desportiva, para responder ao
rugby, modalidade em crescen-

CM GUIMARÃES

Ricardo Costa destaca o apoio da autarquia, determinante para a retoma competitiva

do pelo sucesso do Guimarães
Rugby Union Football Club
(GRUFC), “clube que tem crescido a olhos vistos e não tem
ainda a casa própria”: “tem utilizado a Pista Gémeos Castro, infra-estrutura que começa a ser
pequena para o nível intenso de
actividade e vamos construir
dois campos para dar resposta ao
GRUFC e ao SARC”.
Ricardo Costa anunciou ainda
um apoio ao GuimaGym, na or-

dem de 400 mil euros, para a
construção de um novo espaço
para a Academia de Ginástica,
assim como a Academia de Ténis, “uma espécie de Centro de
Alto Rendimento com o nome
do João Sousa, através do Clube
de Ténis de Guimarães e do nosso tenista vimaranense”. “Estamos ainda a discutir os pormenores deste trabalho, está em
embrião, mas a estratégia já está
delineada e, se tudo correr como

pretendemos, queremos internacionalizar o projecto”, sublinhou
o vereador, revelando que é uma
das apostas do próximo mandato
“se o PS continuar na autarquia”.
Em Setembro, vai avançar um
Curso Superior de Gestão do
Desporto, em parceira com o IPCA (ver caixa) e a câmara municipal está também a trabalhar
com o Vitória SC “no sentido de
criar um pavilhão, que possa responder às necessidades crescentes”. “Há alguns clubes no centro da cidade que andam com a
casa às costas, por exemplo os
Piratas de Creixomil e algumas
modalidades do Vitória SC, como o basquetebol, e esse pavilhão vai poder acomodar estas
modalidades que não têm casa
própria. Mas nunca está tudo resolvido, é sinal de desenvolvimento e crescimento”, rematou.

§novidade
Em parceria com o IPCA
Curso Superior
de Gestão do Desporto
avança em Setembro
Em Setembro, vai avançar um Curso
Superior de Gestão do Desporto, em
Guimarães, em parceira com o IPCA.
“Está praticamente fechado, faltam
apenas as autorizações devidas, para podermos avançar com o curso,
porque Guimarães tem muitos atletas, tem vencedores, temos a Universidade do Minho com vários prémios nos CNU’s e era importante ter
o curso. Temos a Escola-Hotel do
IPCA que vamos fazer e a ideia é
aproveitar o edifício da Escola-Hotel, na Quinta do Costeado, para as
aulas teóricas e depois o Multiusos
para as práticas”, revelou o vereador
Ricardo Costa, dando conta de que
o curso avançará, inicialmente, no
Multiusos de Guimarães, “enquanto
fazemos a Escola-Hotel”, projecto
que foi apresentado em Janeiro que vai replicar modelos inovadores
de ensino vistos em Hong Kong e
na Suíça e tem perspectivado o ensino para cerca de 1500 estudantes
-e deverá estar concluído no prazo
de dois anos.
“Quando a obra estiver pronta,
avança de forma decisiva para o
edifício novo”, acrescentou o vereador do Desporto.
Publicidade
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CRAV chumba em Arcos de Valdevez
exame com Académica de Coimbra
TRÊS ENSAIOS SEGUIDOS na segunda parte dilataram a diferença para um acentuado 6-36, a castigar
toada morna dos arcuenses.

primeiros cinco minutos. Contudo, não passou de um lampejo: o
jogo continuou numa toada morna, e num espaço de dez minutos
a Académica arrumou a questão
com outros três ensaios seguidos, que fixaram o resultado em
6-36. A reacção do CRAV foi
frouxa, só conseguindo progressão efectiva no terreno com as
sucessivas faltas que os conimbricenses cometiam.

RÂGUEBI

lll
O próximo jogo do CRAV
será também em casa, após
uma paragem de duas
semanas, em que receberá o
RC Montemor, num jogo
com alguma expectativa,
pois ambas as equipas
procuram fugir ao último
lugar da classificação.

| Redacção |

Em jogo de acerto da terceira
jornada da fase final do Campeonato Nacional da Divisão de
Honra, a equipa do CRAV —
Clube de Râguebi de Arcos de
Valdevez perdeu em casa com a
Académica de Coimbra por um
resultado dilatado de 6-36.
No grupo em que luta pela manutenção no escalão maior do
râguebi nacional, os minhotos
apresentaram-se de uma forma
incaracterística.
Com pouca combatividade,
sem tomar iniciativas, deixaram-se passivamente surpreender
por uma Académica que mostrava querer resolver rapidamente o
jogo nos minutos iniciais.
Com efeito, procurando fazer
circular rapidamente as bolas e
atacar junto à linha lateral, os
‘estudantes’ já tinham marcado
três ensaios aos 20 minutos de
jogo. Depois desse impacto, os
arcuenses procuraram tomar
conta do jogo.

CRAV

Fase do jogo entre Clube de Rugby de Arcos de Valdevez e Académica de Coimbra

Com mais posse de bola e procurando algum dominio territorial, a equipa da casa só mostrava conseguir a progressão com
as faltas que eram assinaladas à
equipa da Académica nos mo-

§andebol

mentos defensivos. O jogo entrava numa toada morna, e,
aproveitando as faltas da equipa
visitante, o conjunto alto-minhoto conseguiu converter duas penalidades, que deixaram o resul-

tado em 6-19 ao intervalo.
A segunda parte iniciou com
um lampejo do CRAV, que procurou a progressão no terreno
com perfurações sistemáticas e
movimentos continuados nos

Assistiu-se a um jogo cada vez
mais monótono, observando-se
o cansaço das equipas, e o pouco
estímulo em dar mais dinâmica
ao jogo: do lado da Académica,
o objectivo já tinha sido atingido
com os pontos da vitória mais o
ponto de bónus ofensivo (por ter
marcado mais de três ensaios);
do lado do CRAV, a equipa estava quebrada, sem crença em si
própria nem vontade de sair de
campo de cabeça erguida.

Sábado às 17 horas, no Pavilhão Flávio Sá Leite

ABC/UMinho recebe AC Vermoim
em dérbi minhoto da Taça de Portugal
ANDEBOL FEMININO
| Redacção |

PORFÍRIO FERREIRA

Cláudio Silva no ABC desde 2010, com excepção da época 2019/2020

Entrou em 2010 no clube bracarense

Cláudio Silva renova o com ABC/UMinho
Até 2023, o guarda-redes Cláudio Silva renovou o seu vínculo que o liga ao
ABC/UMinho - revelou ontem o clube de andebol nas suas redes sociais.
Nascido há 24 anos na Póvoa de Lanhoso, o guardião chegou ao Flávio Sá
Leite em 2010 para os juvenis e esteve sempre no emblema bracarense, com
excepção para a época 2019/2020, em que representou o Boavista.

A equipa de andebol feminino
do ABC/UMinho recebe sábado,
às 17 horas, no Pavilhão Flávio
Sá Leite, o AC Vermoim, em
jogo para os oitavos-de-final da
Taça de Portugal.
Nos 1/16 avos as bracarenses
foram vencer o Mafra por 4-49 e
as famalicenses bateram em casa
o Assomada por 19-18.
A JUVMAR — Centro Social
da Juventude de Mar, que venceu no fim de semana a sua congénere do Andebol Sines, por
38-10, apurou-se também para
os oitavos de final da Taça de
Portugal.

CRAV

Pavilhão Flávio Sá Leite acolhe sábado um dérbi minhoto

A equipa de Esposende vai defrontar dia 25 de Abril, às 16 horas, no pavilhão da Escola Aqui-

lino Ribeiro, em Oeiras, a formação da Sociedade Instrução
Musical de Porto Salvo.
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APD/Braga vence
Sintra e fica mais
isolada na frente
NO PAVILHÃO DE FERREIROS, minhotos
bateram um dos concorrentes mais directos
e beneficiam da derrota da APD/Leiria em Gaia.
DESPORTO ADAPTADO
| Redacção |

A equipa de basquetebol em cadeira de rodas da delegação de
Braga da Associação Portuguesa
de deficiantes - APD Braga, confirmou o favoritismo e derrotou
a sua congénere APD Sintra, na
tarde do último domingo, por
claros 76 a 20.
Naquele encontro, que é já

considerado um clássico da modalidade, a jogar em casa, no Pavilhão Municipal de Ferreiros
em Braga, a equipa comandada
por Ricardo Vieira teve domínio
praticamente absoluto a partir
dos sete minutos.
Os destaques da partida acabaram por ser os internacionais Filipe Carneiro e Márcio Dias,
com 20, para além do veterano
Eduardo Gomes com 16 pontos

DR

Famalicense Filipe Carneiro, um dos mais eficazes no ataque, com 20 pontos

conquistados. No capítulo defensivo Zé Miguel esteve também em destaque ao concretizar
quatro ressaltos.
Também houve tempo para a
estreia de Ricardo Mendes, a
anotar os primeiros 2 pontos da
época, e com Hélder Moreira a
voltar a pontuar.
AAPD Braga mantém o registo
invicto na fase regular e fica
mais isolada na tabela depois da
derrota da APD Leiria em Gaia.
Para o técnico bracarense, Ricardo Vieira, a equipa esteve
competente na defesa, mas tardou no acerto ofensivo.
“Entrámos com uma defesa
aguerrida, pressionante e sufocante para os nossos adversários.
No primeiro quarto em que defensivamente não havia nada
apontar, tardamos um pouco a
acertar a mão, é verdade, mas
soubemos manter a calma e soubemos ilustrar em campo aquilo
que de melhor sabemos fazer e
que temos vindo a desenvolver
durante as semanas de treino”,
comentou.
Publicidade
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§montanha

Francisco Milheiro defende Taça
com as cores do Xico Andebol

Agenda

Campeonato começa
em Murça e termina
na Rampa de Boticas
Na agenda de Francisco Milheiro está anotado que o Campeonato Portugal de Montanha começa em
Murça a 10 e 11 de Abril, seguindo
para a Serra da Arrábida a 24 e 25
de Abril. Em Maio constam mais
duas provas: Boticas nos dias 8 e 9 a
contar para o campeonato da Europa e 28 e 29 de Maio a Serra da Estrela. Em Junho constam a Rampa
da Penha, nos dias 12 e 13 de Junho. Seguem-se no mês de Julho
mais duas provas: dias 3 e 4 a
Rampa de Santa Marta e nos dias
24e 25 a Rampa do Caramulo.
O campeonato tem previsto o seu
término a 18 e 19 de Setembro em
Boticas.

PILOTO VIMARANENSE avança para a terceira época em competição a defender a Taça de Portugal
de Montanha que conquistou em 2020, com o Peugeot 106 renovado e cores do Xico Andebol.
AUTOMOBILISMO
| Redacção |

O piloto vimaranense Francisco
Milheiro vai disputar nesta nova
época com actualizações no seu
Peugeot 106, e em representação do Xico Andebol, a Taça de
Portugal de Montanha 1300,
troféu integrado no Campeonato
de Portugal de Montanha.
Na terceira época em prova,
Francisco Milheiro, que é um
dos mais jovens pilotos da caravana da montanha apresenta-se
como um dos principais candidatos ao título, depois de há dois
anos, na sua primeira época ter
conseguido terminar em segundo lugar do troféu a apenas um
ponto do primeiro.
Depois de vencer o troféu na
é poca transacta, prepara a sua
presença para esta época com o
foco na renovação do título.
“O ano de 2020 por forç a da
época pandémica que vivemos,
foi muito condicionado e imprevisível, com provas adiadas,
provas anuladas, que acabaram
por fazer com que tivé ssemos
um campeonato em formato reduzido, embora globalmente para nós foi positiva, pois conseguimos vencer a Taç a de Portugal 1300”, comentou, através
de comunicado que remeteu aos
órgãos de informação.
“Toda esta situação pandémica
acabou por condicionar a evolução natural. Tínhamos como
objectivo já nesta época evoluir
para um carro 1600 cc, mas op-

DR

lll
Francisco Milheiro explica
opção pelas cores do Xico
Andebo para competir
em 2021 por ser “o clube
vimaranense que mais
apoia e motiva o desporto
amador”.

O Peugeot 106 com que Francisco Malheiro triunfou em 2020 está a ser melhorado e vai ter as cores do Xico Andebol

tamos por fazer mais um ano na
mesma categoria, ganhar experiência e andamento e no próximo ano, aí sim, evoluir para uma
categoria superior”, acrescentou
o piloto vimaranense.
“Ainda não temos reunidas as
condições para fazer a totalidade
da época. Vamos acreditar que a
situaçã o pandé mica melhore e
que as condições na economia
portuguesa evoluam de forma
positiva, para que as empresas
tenham condições e apostem novamente na sua promoç ã o”,
adiantou.
Explicando que nesta época,

“fruto de um protocolo de cooperação”, vai competir a correr
com as cores do Xico Andebol,
que considera como “o clube vimaranense que mais apoia e motiva o desporto amador. Continuamos a contar com o apoio
dos combustíveis Q 8 /Grupo
Vapo que sempre nos apoiou”.
Referindo-se ao actual campeonato e em concreto às alteraç õ es que ocorrem este ano,
lembrou que “vamos ter oito
provas, num modelo similar ao
que aconteceu nos últimos anos.
Em Maio, teremos Boticas a
contar para o Campeonato da

Europa, que será a prova de
maior destaque. Esta prova tem
um sabor especial, pois foi a primeira rampa que venci. Em junho teremos a minha prova de
eleição: Rampa da Penha”.
Em Outubro, acrescentou ainda, “iremos ter uma prova extra
campeonato na Falperra Hill
Climb Masters, que reunirá os
campeões europeus de todas as
categorias, onde conto estar a representar Portugal, na categoria
até 1 400 cc. Apesar de correr
em Portugal nos 1300 cc, conforme definido nos regulamentos, pelos regulamentos FIA in-

tegrarei a categoria 1400 cc, algo que me condicionará desde
logo.”
“O Peugeot apresentou no final
da época passada problemas ao
nível do eixo traseiro, situação
que resolvemos. Para além disso, fizemos melhorias ao nível
do sistema de travagem e caixa
de velocidades”, explicou.
“O carro continua a ser preparado pela Senra Racing que nos
dá confiança para estarmos em
cada prova a lutar pelo título Ao
nível dos pneus continuamos a
contar com o apoio da Sameiro
Pneus”, frisou.

Organização do campeonato do mundo desafiou piloto francês a idealizar um rali com os melhores elementos do mundo

Sébastian Loeb elege Fafe para meta de um rali “ideal”
AUTOMOBILISMO
| Redacção |

Sébastien Loeb foi desafiado pelo WRC a descrever aquele que
seria para si o rali perfeito e o
gaulês apontou Fafe como a cereja no topo de um bolo que dá a
volta ao mundo.

Assim, caso Loeb levasse a sua
avante e criasse o seu rali ideal,
o Parque de Assistência seria em
França, em Estrasburgo. A Super
Especial também seria no seu
país natal, em Haguenau.
A sexta-feira, em terra, seria
composta por uma dupla passagem com início em El Condor,

na Argentina, seguindo-se Ouninpohja, na Finlândia, e o final
em Whaanga Coast, na Nova
Zelândia.
O sábado, em asfalto, implicaria ligações mais curtas e todas
elas em solo europeu, com início
no Sisteron-Thoard, no Mónaco,
seguido do Grand Ballon, em

França, e com um saltinho até
Pont de Calzola/Agosta, na Córsega, para fechar o percurso.
O fim do rali seria em Portugal,
com o Power Stage no troço de
Fafe/Lameirinha, o mesmo que
dentro de dois meses vai receber
as estrelas do Campeonato do
Mundo de Ralis.

DR

Sébastien Loeb em Fafe
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FRANCISCO PORTO RIBEIRO Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Ensino

Proteção de Dados – parte II

N

o último artigo ficámos na questão dos direitos do titular dos dados, nomeadamente, o direito de
informação sobre as consequências pelo
não fornecimento dos dados, no caso de
existência de decisões automatizadas incluindo a definição de perfis, o direito de
ser informado sobre a finalidade do tratamento, o direito de saber o prazo de conservação dos dados, saber quem é o responsável pelo tratamento desses dados e a
quem é que esse responsável transmite os
dados. Também referimos o direito de retificação e eliminação de dados, o direito
a complementar dados, o direito à remoção quando se opõe ao consentimento, o
direito a apagar dos dados e de impedir
que continuem a serem tratados, o direito
à limitação do tratamento dados, o direito
de portabilidade de dados, o direito de
oposição à comercialização dos dados e o
direito à proteção contra decisões automáticas (no caso de tratamento automatizado de dados). Ficámos por aqui.
Vamos, agora, continuar a falar de direitos, mas do outro lado da “barreira”, limitando os direitos dos titulares, desde que
se respeite a essência dos direitos e liberdades fundamentais como medida necessária, nomeadamente, a segurança e a defesa do Estado ou da segurança pública,
nos casos de prevenção, investigação ou
deteção, infrações penais ou ameaças à
segurança pública ou outras questões de
interesse público do Estado-Membro ou
da União Europeia (UE).
Posto isto, é importante ressalvar que há
6 grandes princípios gerais do Tratamento
de Dados Pessoais, nomeadamente, (1) o
princípio da licitude, da lealdade e da
transparência (os dados só podem ser objeto de tratamento quando o fundamento
da licitude seja assente em fontes constantes no RGPD; no caso de execução de
um contrato ou obrigação jurídica; quando estão envolvidos interesses vitais, funções de interesse público, o exercício da
autoridade pública ou interesses legítimos
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do Responsável pelo Tratamento), (2) o
princípio da limitação de finalidades
(pressupõe que os dados só podem ser tratados para fins específicos, explícitos e
legítimos), (3) o princípio da minimização de dados (apenas podem ser tratados
dados pessoais que sejam relevantes e estritamente necessários para cumprimento
da finalidade para a qual são tratados –
need to know), (4) o princípio da exatidão
(os dados pessoais que são objeto de tratamento para uma determinada finalidade
estão atualizados e corretos, devendo ser
eliminados ou corrigidos), (5) o princípio
da limitação de conservação (os dados
pessoais só podem ser conservados durante o tempo necessário para a prossecução da finalidade para a qual são recolhidos e tratados) e (6) o princípio da
integridade e confidencialidade dos dados
(a ser realizados de forma segura, protegida contra acessos e tratamentos ilícitos e
contra persas acidentais, danos ou destruição).
É absolutamente fundamental que tenha
presente estes princípios para saber onde
estão os seus direitos e até onde pode ir a
sua reclamação (eventual). Não podemos
descurar o facto que passa haver consentimento explícito quando existe um acto
de concordância ou manifestação de vontade, livre, específica, informada e explícita. Por outro lado, o responsável pelo
tratamento de dados deve assegurar e
comprovar que o tratamento é realizado
em conformidade com o RGPD. Devem,
ainda, conservar o registo de todas as atividades de tratamento sob a sua responsabilidade, nomeadamente, nomes dos responsáveis, finalidades do tratamento,
prazo previsto para o apagamento, são as
principais ações.
De facto, há muita coisa a ter em conta,
enquanto titulares de dados pessoais, mas
temos que nos proteger daí esta partilha.
E continuando com os cuidados a ter, um
aspeto importante prende-se com a transferência de dados pessoais para países
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terceiros ou organizações internacionais
(muitas vezes, são veículos de fuga à responsabilidade). Neste caso, temos que ter
a garantia que qualquer transferência de
dados pessoais, da cá para lá e vice-versa,
só se realiza nos termos das condições do
RGPD. Por fim, deve o encarregado de
proteção de dados (EPD), também podendo ser referido como DPO (data protection officer, versão anglo-saxónica) tem
como funções identificar as atividades de
tratamento, analisar e verificar a conformidade das atividades e prestar informações. O EPD (ou DPO) deve ser designado com base nas suas qualidades
profissionais e conhecimentos especializados (embora o RGPD não explicite
quais).
Agora, colocados (alguns) esclarecimentos, outra questão se levanta, nomeadamente, quanto ao que se deve fazer em
caso de violação de dados? Pois, aqui inicia-se o busílis e o processo abre com
uma notificação de violação de dados
pessoais à Autoridade de Controlo (AdC)
por parte do EDP ou do responsável pelo
Tratamento, no limite máximo até 72 horas (3 dias) após ter tido conhecimento da
situação, salvo se a violação não resulte
num risco de direitos. A notificação, a ser
feita pela organização, deve ser sempre
acompanhada da descrição do acto, com
as devidas métricas de consequências, para além do dever de comunicação ao verdadeiro titular dos dados. Por sua vez, a
AdC assegura o processo de averiguação
e, se assim o considera, aplica coimas que
podem ir até 20 milhões de Euros ou, no
caso de uma empresa, até 4 % do seu volume de negócios anual a nível mundial,
correspondente ao exercício financeiro
anterior, consoante o montante mais elevado (atenção que isso não representa o
valor que o titular dos dados recebe). Para
se salvaguardarem, as organizações devem elaborar um código de conduta e
submeterem à apreciação da AdC, que em
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ção de Dados (https://www.cnpd.pt/) para
emissão de parecer favorável ou fazer recomendações.
Postos estes esclarecimentos, o que devemos reter (o highlight) da partilha? Que
a proteção de dados exige atenção por
parte do titular, quando utiliza meios informáticos, navega na internet, faz partilhas em redes sociais ou preenche formulários. Devemos ajustar os nossos
comportamentos para: (1) ler e responder
às questões de adesão a um serviço, uma
rede social ou uma aplicação móvel, (2)
exercer os direitos de forma consciente e
responsável, (3) sempre adotar medidas
de segurança e, por fim, (4) atuar com
respeito pelos dados pessoais, nossos e de
terceiros. Se todos agirmos em conformidade, passa a haver uma harmoniza de
conceitos e de forma de atuação. Por outro lado, e em termos de medidas de segurança, (1) não podemos deixar à vista, nos
locais de trabalho, informação relevante
como palavras-chave (passwords), documentos com dados pessoais nossos ou de
terceiros, por vezes sensíveis, (2) devemos sempre aferir a veracidade da informação que se procura e não colocar dados
pessoais em sites de pouca confiança, (3)
devemos fazer pagamentos apenas em sites com segurança certificada (https://,
onde o S significa segurança, quando assim não for acautele-se) e nunca em redes
públicas, (4) não devemos colocar na nuvem (cloud) do telemóvel ou portátil dados sensíveis sem estarem devidamente
encriptados (por exemplo, o whatsapp,
até ao momento, trabalha sempre com dados encriptados) e (5) devemos sempre
usar antivírus (não é um custo mas um investimento), para evitar que seja fácil
aceder aos dados pessoais (seus e de terceiros) que tem guardados no computador.
São estes os alertas para evitar riscos
maiores, para a sua organização e para si.
Boa sorte.
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Ideias

MÁRIO MEIRELES Doutor em Sustentabilidade do Ambiente Construído

Infias, o velho problema do trânsito que se resolve
com transporte público: os suburbanos do Minho

T

emos lido várias notícias e várias posições públicas a defender a construção de uma variante a ligar a zona da
Estação da CP ao Nova Arcada como sendo a
solução para o problema do trânsito no Nó de
Infias. Lançaram um concurso para um estudo
sobre o Nó de Infias apontando o que querem:
mais viadutos para automóveis, ao jeito da falida cidade de Seattle.
“Vamos construir a António Macedo para
descongestionar a Rodovia”, “Vamos construir a Variante do Alto da Vela para descongestionar a Av. dos Lusíadas”, mas passados
tantos anos, a Rodovia e a Av. dos Lusíadas
não são mexidas com o argumento que isso seria o caos no trânsito automóvel. Perde quem
quer andar de transporte público e de bicicleta.
Não há efetiva vontade política para construir
ciclovias e vias bus para que algumas pessoas
façam a mudança do carro para estes modos
de transporte e descongestionem a cidade.
A aposta na construção de infraestrutura automóvel, como argumento para resolver o problema do congestionamento automóvel em determinado ponto da cidade, não é caso
exclusivo de Braga. Aqui ao lado a CREP não
descongestionou a VCI. A CRIL não resolveu

E

stamos em 2021 e a poucos
meses das eleiç õ es autá rquicas. Para quem é politicamente ativo e gosta de fazer política, estas eleiç õ es sã o as mais
desafiantes, as que envolvem mais
contacto, mais pessoas e um grande
esforço por parte de todos os atores
políticos. Nos pró ximos tempos
iremos assistir à discussã o de
ideias para a cidade e à discussão
dos candidatos às eleições, sejam
os candidatos às câmaras municipais ou às juntas de freguesia. Se
por um lado temos candidatos impedidos de se recandidatar por limite de mandatos, por outro teremos candidatos que nã o o irã o
fazer por vontade própria. Estas dinâmicas são naturais e leva a que,
por vezes, haja reconfigura- ções
nos candidatos face a mandatos anteriores.
O CDS-PP Braga não é imune a
estes processos internos próprios
dos partidos: a discussão das pes-

o problema do congestionamento de Lisboa. A
Diagonal não resolveu o problema de congestionamento de Barcelona – e hoje recebe ciclovias e vias BUS. E podíamos continuar por
essas cidades fora.
O argumento de criar novas variantes ou
avenidas para descongestionar uma outra, está
gasto em todas as cidades do mundo e o resultado é sempre o mesmo: o congestionamento
aumenta, porque há um convite a uma maior
utilização do carro, agravando-se assim o problema.
A construção de uma alternativa viária para
automóveis apenas vai levar a que a mobilidade em automóvel aumente, ou seja, que mais
viagens sejam feitas de carro. Logo, vão aumentar o número de carros por hora, e o congestionamento vai, por sua vez, aumentar. Não
seria de esperar que, hoje, Braga continuasse
agarrada a propostas de trânsito ultrapassadas,
que estão mais que estudadas e demonstradas,
como não sendo soluções para os problemas
das deslocações, enfim, para os problemas de
mobilidade.
Podem ser apontados dois problemas na ligação a Amares, Vila Verde, Prado, e a Norte
da cidade de Braga:

- o custo elevado da A3 entre Anais e Braga
(3 €), que leva muitos carros a sair em Anais
(Ponte de Lima – Anais custa 0,95€) e apanhar a Variante de Prado, gratuitamente;
- a falta de alternativa ao carro.
E este segundo é, a meu ver, o grande problema. Não dá para ir para Norte de Braga de outra forma que não de carro. É necessário apostar no transporte público a ligar Braga aos
concelhos a Norte, para resolver o problema
do Nó de Infias.
Seria expectável que nesta altura do campeonato o Município de Braga estivesse a pressionar o Governo para que no PNI2030 e no PRR
(a ‘bazuca’ europeia) constasse uma ligação
em transporte público entre Braga e Vila Verde, que já tivesse estudos prontos e projetos
para executar estas ligações em transporte público, e agora estivesse a avançar com as mesmas. É altura de reivindicar uma linha ferroviária para os ‘suburbanos do Minho’.
As pessoas querem sempre a deslocação
mais rápida entre dois pontos e se Braga – Prado – Vila Verde fosse mais rápido de se fazer
de transporte público do que de carro, muito
do trânsito automóvel desaparecia. É, por isso,
altura dos Municípios e da CIM Cávado se

juntarem, planearem e reivindicarem ligações
em transporte público, ao invés de se agarrarem a estradas que nada vão resolver.
Para Guimarães já temos um serviço de
transportes públicos rodoviários rápidos – via
autoestrada – que apenas precisa de fazer uma
paragem nas Taipas (construam lá o Nó de
acesso à auto-estrada nas Taipas!). Já para os
concelhos a Norte de Braga é um deserto ao
nível de transporte público, e aí falta investir a
sério.
A prioridade tem que ser garantir bons transportes dentro das cidades, criando aí canais regrantes, dedicados, de alta capacidade (o
BRT), para que este seja mais rápido que usar
o carro. E, a par deles, construir também as tão
necessárias ciclovias.
Depois, a prioridade de ligação de transporte
público regional está para Norte, para resolver
Infias. Aí sim, precisamos de uma forte aposta
nos transportes públicos.
Para além do financiamento para o BRT, que
já está garantido pelo Governo para Braga
desde 2017, um governo local com visão regional deveria estar, neste momento, a debater-se junto do Governo Central por:
1) Uma ferrovia, para comboios suburbanos
do Minho, a ligar Guimarães – Braga – Vila
Verde – Ponte de Lima – Viana/Monção;
2) A localização da estação de alta velocidade ser em Ferreiros, junto ao Nó da A3 e A11,
junto ao apeadeiro de Ferreiros, criando assim
o interface Oeste previsto no PDM;
Afinal, para além do século da Água e das
Bicicletas, este é o século da Ferrovia. Vai
Braga ficar para trás?

O Futuro do CDS-PP em Braga
soas que irão integrar as listas. É
uma tarefa que não é fácil, como
sempre acontece quando são discutidas pessoas, são envolvidos vários egos e sensibilidades. Este é
um trabalho dos partidos, um trabalho interno, um trabalho que na
maioria das vezes é distante da sociedade civil ou para quem está fora da “bolha” partidária. Esta escolha deve proporcionar que os
nossos melhores cheguem aos lugares de decisão. Para isso, as tricas pessoais e partidárias devem ficar para trás das costas, quando se
trata de escolher os mais capazes
para representar os militantes do
CDS, aqueles que votam no CDS,
aqueles que votam na Coligaç ã o
Juntos Por Braga (PSD, CDS-PP e
PPM) e todos os Bracarenses.
Os vereadores do CDS-PP Braga

ANDRÉ MACEDO
Autarca na U. F. de Merelim (S. Pedro) e Frossos

Ideias Políticas

que estão no executivo camarário
fazem, diariamente, um excelente
trabalho e deveriam ser recandidatos. Tendo em conta que a Vereadora Lídia Dias não mostra disponibilidade para ser recandidata abre-se,
assim, a discussão de quem a irá

substituir. Para a cidade nã o há
dúvidas de que é uma grande perda, mas da mesma forma, também
nã o há dú vidas de quem a deve
substituir: Francisco Mota.
Francisco Mota é de Braga, nasceu, cresceu e tornou-se Homem
em Braga. Foi candidato a deputado municipal em 2009, onde assumiu muitas vezes as despesas na
oposição ao executivo socialista liderado à data pelo Eng. Mesquita
Machado. Foi ainda número 3 nos
candidatos a vereadores nas listas
do CDS- PP, em 2013 e 2017. A par
disto, foi adjunto de vereação e está
com o Presidente Ricardo Rio desde a primeira hora, mesmo antes de
o ser. Este histórico poderá, por si
só , ser um motivo para que nas
próximas eleições, Francisco Mota
passe de número 3 para número 2

nas listas do CDS na Coligaç ã o
Juntos por Braga. Ainda assim,
existe um rol de características e
qualidades pessoais que me fazem
acreditar naquilo que aqui escrevo.
O Francisco é das pessoas mais brilhantes, inteligentes e astutas que
alguma vez conheci. Um líder nato
que consegue potenciar nos outros
aquilo que de melhor têm, nunca se
esquece de quem está a seu lado, é
leal e tem sempre uma palavra amiga. É um democrata- cristão que
acredita que cada individuo nasce
livre e é único. Personalista, acredita na responsabilidade individual,
defende a igualdade de oportunidades, um Estado Social para colmatar necessidades e salvaguardar que
ninguém e deixado ao abandono.
Acredita na iniciativa privada, no
trabalho e no mérito como elevador
social. Tem uma ideia para a cidade
e para o país. Acima de tudo, tem
uma paixão que todos nós temos:
Braga.
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Congresso ‘A Bicicleta e a Cidade’
adiado para o início de Junho

Póvoa de Lanhoso
Produtos não
alimentares
regressam à feira

A MOBILIDADE activa é um dos temas do encontro que decorre nos entre os dias 3 e 5 de Junho, em
Barcelos. Congresso ibérico estava agendado para Abril, mas foi adiado devido à pandemia de Covid-19.
BARCELOS
| Redacção |

‘A Era da Infraestrutura’ é o tema central do 17.º Congresso
Ibérico ‘A Bicicleta e a Cidade’,
que tinha data de realização durante o próximo mês de Abril
mas foi adiado, devido às limitações impostas pela pandemia de
Covid-19, e decorre entre os dias
3 e 5 de Junho.

O encontro é organizado pela
Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta e tem como principal objectivo a promoção da mobilidade activa.
A sessão de abertura está agendada para o dia 3 de Junho (Dia
Mundial da Bicicleta).
O encontro vai permitir conhecer os modos suaves de transporte adoptados pelo município

de Barcelos, como é o caso do
BarcelosBus e do projecto da
Ciclovia Circular (que vai alinhar com o projecto ‘U-Bike’,
criado pelo Instituto Politécnico
do Cávado e do Ave). A ciclovia
Circular significa um investimento de aproximadamente 2,8
milhões de euros.
Entretanto está já a decorrer o
concurso público internacional
para a Prestação do Serviço Pú-

blico de Transporte Rodoviário
Regular de Passageiros no concelho, bem como para um sistema de bicicletas partilhadas com
500 veículos.
O congresso Ibérico ‘A Bicicleta e a Cidade’ estava inicialmente agendado para os dias 15
a 17 de Abril, mas acabaria por
ser adiado para os dias 3 a 5 do
mês de Junho, devido à pandemia da Covid-19.

Montalegre
Lobos atacam
na aldeia de S. Mateus

Na categoria de Mel de Urze produzido em modo convencional

Apicultora barrosã conquista medalha de bronze
MONTALEGRE
| Redacção |

A apicultora barrosã Fátima Rodrigues conquistou a medalha de bronze do XI Concurso
Nacional de Mel, na classe de Mel de Urze
produzido em Modo de Produção Convencional.
Este concurso decorreu no Centro Nacional
de Exposições e Mercados Agrícolas, em
Santarém e valeu o terceiro lugar do pódio à
apicultora que, poucos dias depois, no Parque termal de Pedras Salgadas, na Feira do
Mel, arrecadou o primeiro prémio de melhor
mel de urze.

Fátima Rodrigues, reside em Pitões das Júnias e é proprietária de um total de 250 colmeias, sendo que cada uma tem entre 40 e 60
mil abelhas a trabalhar.
“Isto dá muito trabalho, mas gosto imenso
do que faço. É aqui que me sinto bem”, disse
a apicultora barrosã
O mel de urze, para além das suas propriedades ideais para a confecção gastronómica,
ajuda também no combate às gripes e constipações. É ainda anti-inflamatório, antibacteriano e antiviral.
A apicultora colocou, por enquanto, 1500
frascos de mel no mercado nacional, mas pode vir a aumentar a produção.

§Famalicão

Os produtos não alimentares vão
poder ser vendidos na feira semanal, a partir do dia 5 de Abril.
O despacho já foi emitido pela
Câmara Municipal da Póvoa de
Lanhoso. No mesmo documento
lê-se que a autarquia vai proceder ao reforço das acções de “sensibilização para o cumprimento
das regras emanadas pela Direcção-Geral da Saúde”. O município
refere ainda que “em face da evolução da situação epidemiológica
verificada em Portugal nos ́ltiu
mos dias revelou-se adequado
estabelecer uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia de Covid-19.”

DR

Uma alcateia de lobos matou vários vitelos numa propriedade de
São Mateus, aldeia do concelho
de Montalegre. A matança vem
juntar-se à do ano passado onde
perderam a vida 21 animais. Um
prejuízo avultado no ganha-pão
de José Apolinário, responsável
pela quinta com mais de 80 hectares de terreno. O proprietário
pediu ajuda para minorar o prejuízo, num apelo que chegou ao
presidente da Câmara de Montalegre, Orlando Alves, que desde
logo mostrou solidariedade com
este barrosão.

Fátima Rodrigues

Festejos decorrem entre os dias 19 e 22 de Agosto

De 29 de Março a 1 de Abril

A partir de sábado

Casa da Juventude
promove ‘Aventura
na Páscoa’ online

Obras de Santiago
Belacqua expostas
em várias igrejas

A Casa da Juventude está a organizar a iniciativa ‘Aventura na Páscoa’ online, destinada aos
jovens do concelho. O evento decorre de 29
deste mês até 1 de Abril, e inclui oficinas pedagógicas e um torneio de videojogos por equipas. Os jovens do concelho podem também
inscrever-se no Torneio CS: GO ONLINE organizado em parceria com o Famalicão Extreme
Gaming /RE – Associação Desportos Eletrónicos. O torneio vai decorrer da parte da tarde,
entre as 14.30 horas e as 17 horas, e tem um
prémio final no valor de 275 euros. As inscrições podem ser feitas no Portal da Juventude.

As obras do artista Santiago Belacqua que integram a exposição ‘...e o Seu Reino não terá
fim’, podem ser vistas, a partir de sábado, nas
igrejas de Sezures, Arnoso Santa Maria, Arnoso
Santa Eulália e de Nine, na Capela do Senhor
dos Passos (Arnoso Santa Maria, no Mosteiro
de Arnoso Santa Eulália e na Capela de Nossa
Senhora do Fastio (Arnoso Santa Eulália. Em
destaque estão quadros como ‘A Imaculada
Conceição’, ‘A Última Ceia’, ‘Pregado na Cruz’ e
‘Ressureição’. Santiago Belacqua foi o primeiro
artista português a ser convidado para expôr
no Vaticano.

Romaria da Agonia vai ter
programa ao vivo e online
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

A Romaria de Nossa Senhora da Agonia
vai contar com eventos ao vivo e online,
tudo dependendo da evolução da pandemia. As festas decorrem entre os dias 19 e
22 de Agosto. “Sabemos do constrangimento que foi fazer a Romaria totalmente
através da Internet e acreditamos que este
ano já será possível voltar a ter alguns
momentos com público. Mas temos de ser
responsáveis e admitir que a segurança de
todos está primeiro, pelo que temos de
avaliar a evolução da pandemia nos pró-

ximos meses, antes de tomar decisões”,
garante António Cruz, presidente da Comissão de Festas, que acrescentou que o
programa ainda não está fechado.
Entretanto, tem início hoje o concurso
para a escolha do cartaz da festa. As propostas podem ser entregues até 21 de
Maio através da página da internet
www.festasdagonia.com.
O cartaz será seleccionado por um júri
que vai avaliar vários critérios, nomeadamente a eficácia da mensagem, a originalidade e a criatividade, ou a qualidade
técnica e estética das propostas apresentadas.
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ID:124391001-1149 -

DESDE 195.000 €

C.E.:(A) - Empreendimento localizado em Real,
de tipologias T2 e T3.
Os apartamentos são constituídos por
apartamentos de gaveto, com três fachadas
desafogadas e apartamentos com duas fachadas.

ID:124391005-504 -

260.000 €

C.E.:(E) - Moradia Individual T3 na Caniçada,
no Parque Natural Peneda Gerês.

ID:124391077-3-

145.000 €

C.E.:(B-) - Apartamento T2, com garagem
e elevador em Vila Nova de Famalicão.
Restaurado com acabamentos de luxo (2.º andar).

ID:124391047-33 -

127.000 €

C.E.:(E) - Apartamento T3 no centro da cidade,
com duas frentes, exposição solar
nascente/poente, elevador e garagem fechada.
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ELECTROGRAÇA INSTALAÇÕES, LDA

ENTRADA IMEDIATA

Publicidade 31

CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

ELECTRICISTAS OFICIAIS
Marcação de entrevista: 253 623 669
Envio de CV: geral@electrograca.pt

ARRENDA-SE
QUINTA DA NAIA
APARTAMENTO T3
Com garagem individual
e condomínio incluído.

PREÇO: 450,00 €

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

PREÇO: 600,00 €
Nortinloc

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

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

€ 35.000
Favor ligar ao 927 562 704

OFERTA DE EMPREGO
Empresa de Braga pretende recrutar,
para entrada imediata:

SERRALHEIRO
(M/F)
Perfil pretendido:
4Com experiência na área
e disponibilidade imediata
4Preferencialmente com experiência
na área da soldadura
(Aceitamos reformados)

Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde
ASSEMBLEIA-GERAL
No próximo dia 25 de Março de 2021, pelas 17h.30m, realizar-se-á a
Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde, no
auditório da Instituição, na qual os Irmãos com inscrição ativa poderão
participar, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1 – Discussão e votação da ata das sessão de 26/11/2020;
Ponto 2 – Período antes da Ordem do dia;
Ponto 3 – Assuntos propostos pela Mesa Administrativa:
3.1. Apreciação e votação do Relatório de Atividades, das contas de
gerência e do parecer do definitório referentes ao exercício de 2020.
3.2. Plano de recuperação e resiliência: apreciação e votação da proposta para, no âmbito do plano de recuperação e resiliência apresentado pelo Governo (3.2.1.) criar uma unidade de paliativos (3.2.2.)
investir no turismo social sénior/alojamento temporário e (3.2.3.) construir/remodelar edifício da hemodiálise.
Os documentos poderão ser consultados na Provedoria desta instituição durante o horário de expediente (09h-12.30; 14h-17h).
Caso à hora marcada não esteja presente o número legal de Irmãos
previsto nos termos do Artº. 24º do Compromisso acima referido, a
Assembleia funcionará, em segunda convocatória, trinta minutos depois,
no mesmo local e com a mesma ordem de trabalhos, com qualquer
número de irmãos presentes, de acordo com as disposições vigentes.

COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS

Oferecemos:
4Remuneração acima da média
CANDIDATURAS PARA:
Email: rh@cmw.pt | Telefone: 252490020

Construção a iniciar em Gualtar

FREITAS COSTA & FILHOS, S.A.

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

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

Construção Civil e Obras Públicas

CASA
DE QUINTA
EM PEDRA

T0 69 000 €

www.nortinveste.com

COMPRO!!!

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

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

€€€€ 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!!

antenaminho.pt

106.0 FM
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SOBRE RODAS

ANUNCIE NAS
NOSSAS PÁGINAS

COMPRE NOS STANDS CM

NOVO CITROËN C5

APRESENTAÇÃO MUNDIAL A 12 DE ABRIL
Nova geração terá como inspiração o CXperience
Concept, apresentado em 2016.
A Citroën anunciou na sua conta oficial no Twitter uma estreia mundial para o próximo dia 12 de Abril. Ora, tendo a Citroën já confirmado que o novo C5 estava em desenvolvimento, tudo parece indicar
que se trata da nova geração do modelo.
Laurence Hansen, directora de produto e estratégia da Citroën,
adiantou recentemente que o novo C5 “existe e é soberbo e para além
disso é um carro importante para a marca”. A responsável explicou
ainda que a nova geração do modelo, que terá como inspiração o
CXperience Concept, protótipo apresentado em 2016, “terá uma personalidade incrível: será um verdadeiro Citroën!”. Para já ainda pouco mais se sabe. Apenas que será um modelo que, tal como o novo
C4, combinará o formato de uma berlina, de uma carrinha e de um
SUV, seguindo as últimas tendências. A base deverá ser a mesma do
Peugeot 508 e DS 9, ou seja, a plataforma EMP2, que permite a utilização de motores a gasolina, Diesel e híbridos Plug-in.

DR

Novo C5 terá como inspiração o CXperience Concept, protótipo apresentado em 2016

RENAULT
PREMIUM
LANDER
410 cavalos

confiança e credibilidade
910 829 639

AUTOMÓVEIS | EMPILHADORES | CAMIÕES
Rua 2 Lugar da Estrada s/n. 4730-459 Vila de Prado
(junto as piscinas)

RENAULT
PREMIUM
270 cavalos
Ano 2012
69000 km

www. rolarverde.com
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www.vciautomoveis.pt

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

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

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

vcivenda@gmail.com

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

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

BRAGA
Tlf. 253 300 500

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

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

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

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

SIC

06:30
10:00
12:59
14:15
15:15
17:30
19:00
19:45

07:02 Programação Infantil
12:15 Escola Noturna
Os Sonhos Nunca Dormem
13:00 Nada Será como Dante
13:30 Sabores
13:55 Folha de Sala
14:00 Sociedade Civil
15:03 A Fé Dos Homens
15:30 O Meu Bairro
16:00 Natureza Mágica
17:00 Programação Infantil
20:35 Revolução!
21:30 Jornal 2
22:05 Folha de Sala
22:10 Ventos Contrários
22:55 Peixe Fora d’Água
23:25 257 Razões Para Viver
23:55 Renoir e a Menina
com Laço Azul
00:50 Sociedade Civil

06:00
08:20
10:00
13:00
14:30
16:00
18:20
19:10
19:57
21:35
22:20
23:00
00:30
01:45
03:45
05:30

21:45
23:00
00:30
01:30
02:30

Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Os Nossos Dias
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
Telejornal
Portugal x Azerbeijão
Qualf. Mundial 2022 (DIRECTO)
Joker
Cá Por Casa com Herman José
Janela Indiscreta
Catástrofes Mortíferas
Grande Entrevista
Paulo Rosado

TVI
Edição Da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Júlia
Viver a Vida
Êta Mundo Bom!
Jornal Da Noite
Amor, Amor
A Serra
Tempo de Amar
Passadeira Vermelha
Cinema em Casa
Televendas
Camilo, O Presidente

06:30
07:00
10:15
13:00
14:50
16:15
18:20
19:15
19:57
21:45
23:00
00:00
00:45
02:00
03:30
04:15

Diário Da Manhã
Esta Manhã
Dois às 10
Jornal Da Uma
A Única Mulher
Goucha
Big Brother
Duplo Impacto: Última Hora
Big Brother
Duplo Impacto: Diário
Jornal Das 8
Bem me Quer
Amar Demais
Mulheres
Big Brother
Duplo Impacto: Extra
O Demónio
Circulatura do Quadrado
TV Shop

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

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

VILA VERDE
MEDEIROS T. 253 311 123

Rua José Alves Leite, 36

Praça 5 de Outubro, 78

BARCELOS
CENTRAL T. 253 811 637

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527

R. Bom Jesus da Cruz, 5

Praça da República, 398

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

R. Conselheiro São Januário 95

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

OLIVEIRA T. 253 695 151

FAFE
MOURA T. 253 599 473

R. Frei José Vilaça 101

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

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

Publicidade

R. Montenegro, 191

VILA NOVA DE FAMALICÃO
BARBOSA T. 252 302 120
R. Barão de Trovisqueira, 71

GUIMARÃES
PAULA MARTINS T. 253 415 833
R. Teixeira de Pascoais, 71

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833
Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123
Avenida Barjona de Freitas, 147

VIZELA
CAMPANTE T. 253 481 272
R. Dr. Abílio Torres, 1168

ARCOS DE VALDEVEZ
FÁTIMA T. 258 514 104
Praça Dom Manuel I, 75

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181
R. da Corredoura, 50

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249
Rua de Galvão s/n

MONÇÃO
CODEÇO SUCR T. 251565821
Urbanização Quinta das Andorinhas, Lj 9

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109
R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133
Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

PONTE DE LIMA
S. JOÃO T. 258 941 197
Largo de São João 4-8

VIANA CASTELO
ABELHEIRA T. 258 821 777

Sudoku
1
7 3
2
6
1 3
2
6 8 4
3
9
1

7
9
6 4
1

3
4
2 6

8
9

Avenida Abelheira, 71

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142
R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291
Rua Queirós Ribeiro, 23-25

antenaminho.pt

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

LARA
18 ANINHOS.
OLÁ MEUS
AMORES
ESTOU DE
VOLTA.

964 131 762

CABRITINHA
DE VOLTA
das 8 às 19 horas

918 595 077

BRAGA
TÁXIS

LOCAL
DISCRETO
COM HIGIENE.
TUDO NAS
CALMINHAS

JOGOS
Segunda 22/03/21

24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

932 426 373
Sou uma loirinha safadinha. Oral
profundo, lindo peito. Um furacão na
cama. Grelinho doce. Adoro língua,
69 molhadinho, meiguinha. Atrás
adoro. Toda Boa. Completa com
massagens. Prazer garantido.
Desinibida.

938 241 212

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

Sorteio 12/2021

57 645
2.º Prémio 39 799
3.º Prémio 06 628
1.º Prémio

Terça 23/03/21

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.

Sorteio 24/2021

2 26 29 36 49
*3 *9

925 751 527

Insólitos

Quarta 17/03/21

Adolescentes adormecem
e passam a noite em comboio

Arrisca a vida dele e da filha
para tirar uma foto no Zoo

Duas jovens de 12 anos passaram uma noite
trancadas num comboio na Escócia. Amy
Greenan e uma amiga apanharam o
comboio para Glasgow sem comprar bilhete.
Na viagem acabaram por adormecer e
ficaram trancadas na carruagem.
Quando acordaram de manhã conseguiram
chamar a atenção de um transeunte, que
alertou o condutor do comboio para a
presença das duas adolescentes.

Este é o momento insólito em que um
homem com a filha pequena ao colo invade
o recinto de elefantes no Zoo de San Diego,
nos EUA ... para tirar uma foto.
Um dos animais não gostou de ver o seu
espaço ocupado e começou a correr na
direcção de Jose Manuel Navarrete, que
conseguiu fugir a tempo e salvar a filha.
O homem foi imediatamente detido e
acusado de colocar em perigo a criança.

Sorteio 22/2021

17 22 24 30 49
+9
Quinta 18/03/21

Sorteio 11/2021

Alex

KAY
Alex Kay tem
conquistado muito
destaque nas redes
sociais com as suas
publicações mega
sensuais.

86 865
594
3.º Prémio 63 991
4.º Prémio 57 096
Terminação 5
Série sorteada 5.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 91

Sexta 19/03/21

Sorteio 23/2021

3 9 35 43 44
*1 *10

Sorteio 12/2021

MGW 12696
Sábado 20/03/21

Sorteio 23/2021

5 13 15 26 47
+6

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: 6 de Copas, que
significa Nostalgia.
Amor: Pode sentir-se mais
nostálgico. Concentre-se no
presente e ultrapasse esse
sentimento. Voltará a ser feliz.
Saúde: Para manter o peso coma
alimentos que saciem e não
engordem muito, como o ovo
cozido.
Dinheiro: Sente que não anda bem
de finanças, mas lembre-se que há
um anjo que olha por si!
Números da Sorte: 8, 12, 32, 39,
41, 47
Touro
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. Chegou a hora de
amealhar.
Números da Sorte: 9, 17, 24, 26,
37, 41
Gémeos
Carta do Dia: 10 de Copas, que
significa Felicidade.
Amor: A sua relação está mais forte
do que nunca.
Saúde: Adie o envelhecimento e
ganhe saúde mantendo-se ativo.
Dinheiro: O esforço que tem
dedicado ao trabalho será
recompensado. Está de parabéns!
Números da Sorte: 7, 18, 21, 22,
36, 45
Caranguejo
Carta do Dia: 5 de Espadas, que
significa Avareza.
Amor: Pense mais nos sentimentos
da pessoa que ama. Concentre-se
em fazê-la feliz.
Saúde: O negativismo faz mal à
saúde. Afaste os maus
pensamentos.
Dinheiro: É importante que não seja
avarento. A generosidade traz-lhe
valiosas recompensas.
Números da Sorte: 1, 17, 25, 34,
39, 42
Leão
Carta do Dia: 2 de Espadas, que
significa Falsidade.
Amor: Seja mais afetuoso. A
relação sairá a ganhar.
Saúde: Não descure a saúde. É um
bem precioso.
Dinheiro: Reflita bem. Não dê
passos em falso.
Números da Sorte: 5, 18, 19, 25,
38, 40
Virgem
Carta do Dia: 8 de Paus, que
significa Rapidez.
Amor: O tempo passa a correr.
Desfrute de cada minuto que passa
com o seu amor.
Saúde: Vigie a saúde.
Dinheiro: Saiba responder com
prontidão aos desafios que surgem.
Números da Sorte: 1, 9, 12, 35, 46,
48

Balança
Carta do Dia: A Papisa, que
significa Estabilidade, Estudo e
Mistério.
Amor: Poderá atravessar um
período conturbado a nível
sentimental. Mantenha a calma.
Saúde: Deite-se cedo. Poupe-se
mais!
Dinheiro: Partilhe as suas ideias
com os colegas.
Números da Sorte: 8, 12, 25, 29,
31, 49
Escorpião
Carta do Dia: 4 de Paus, que
significa Ocasião Inesperada,
Amizade.
Amor: Confie mais na intuição.
Saúde: Tendência para tonturas.
Atenção para não sofrer uma
queda.
Dinheiro: Um amigo pode oferecerlhe uma oportunidade inesperada.
Aproveite.
Números da Sorte: 7, 14, 15, 36,
39, 40
Sagitário
Carta do Dia: A Justiça, que
significa Justiça.
Amor: Tire proveito de todos os
momentos a sós com a pessoa
amada. Construa um futuro
próspero.
Saúde: Possível debilidade física.
Faça refeições a cada duas horas
para ter sempre energia.
Dinheiro: Hoje poderá ser resolvida
uma questão que o atormentava. A
justiça será feita.
Números da Sorte: 7, 9, 15, 35, 39,
41
Capricórnio
Carta do Dia: 9 de Ouros, que
significa Prudência.
Amor: Seja mais prudente na forma
como fala com o seu par.
Saúde: Mexer-se é importante para
a saúde! Faça exercício em casa.
Dinheiro: Deve ter maior cuidado
com a realização das suas tarefas.
Seja prudente.
Números da Sorte: 9, 17, 23, 25,
29, 32
Aquário
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. Fazem bem
ao cérebro.
Dinheiro: Termine tarefas
pendentes. Concretizará os seus
objetivos.
Números da Sorte: 7, 18, 26, 30,
38, 41
Peixes
Carta do Dia: 6 de Ouros, que
significa Generosidade.
Amor: Poderá passar bons
momentos na companhia de quem
mais ama.
Saúde: Melhore o humor comendo
requeijão e ovos.
Dinheiro: Um colega poderá
precisar da sua ajuda. Seja
generoso.
Números da Sorte: 10, 18, 25, 32,
36, 49

Publicidade

C
m
Famalicão/Guimarães

Dois homens
detidos por violência
doméstica
Dois homens, de 41 e 60 anos, foram detidos segunda-feira por violência doméstica.
Os militares da GNR deslocaram-se
a uma residência em Famalicão "na
sequência de uma denúncia a dar
conta de um episódio de violência
doméstica" e "apuraram que o suspeito de 41 anos infligiu maus-tratos verbais, psicológicos e ameaças
de morte à vítima, sua companheira
de 39 anos, o que levou à sua detenção em flagrante".
No segundo caso, também decorrente de uma denúncia de violência
doméstica, "os militares da GNR
deslocaram-se a uma residência no
concelho de Guimarães e apuraram
que o suspeito de 60 anos exercia
reiteradamente violência física e
psicológica sobre a vítima, sua excompanheira de 68 anos, motivos
que levaram à sua detenção".

Viana do Castelo

Apreensão de arma
em processo de
violência doméstica
O Comando Territorial de Viana do
Castelo apreendeu anteontem uma
arma de alarme no âmbito de um
processo de violência doméstica.
No âmbito da investigação por violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito de 49 anos,
injuriou e ameaçou a vítima, sua excompanheira de 44 anos. Foram
realizadas duas buscas, tendo sido
apreendida uma arma de alarme.
O suspeito foi constituído arguido.
Publicidade

BALANÇA
EQUA 7000

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

www.amembalagens.pt
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Caminha

Apreendida caceia de redes
com 500 metros no rio Minho
A Polícia Marítima de Caminha apreendeu uma caceia de redes de emalhar, composta por 12
redes com cerca de 500 metros de comprimento, entre a foz do rio Minho e Vila Praia de Âncora.
Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) explicou que, durante esta acção
realizada"foi ainda detectado e autuado um praticante de caça submarina". O homem
encontrava-se "no exercício desta actividade sem estar devidamente identificado com a
bandeira Alfa do Código Internacional de Sinais, estando assim em incumprindo com as normas
de segurança instituídas".
A acção de fiscalização da actividade de pesca foi realizada na segunda-feira. A "caceia de redes
de emalhar estava fundeada a menos de um quarto de milha da linha da costa, mais
concretamente a cerca de 10 metros do molhe Norte de Vila Praia de Âncora, sem a respectiva
sinalização e identificação".
Na mesma zona, acrescenta a Autoridade Marítima Nacional "foi também detectado e
apreendido um aparelho com cerca de 40 de anzóis, sem sinalização nem identificação". "Das
irregularidades detectadas, foram elaborados os respectivos autos de notícia", refere a nota.
Segundo a Autoridade Marítima Nacional, na acção de fiscalização "estiveram empenhados três
agentes do Comando da Polícia Marítima de Caminha, apoiados por uma embarcação".
Publicidade

Barcelos

Fafe

MP culpa empresa
e chefe por queda

Tribunal mantém
condenação a câmara

Um operário ficou com sequelas permanentes
de grande gravidade quando caiu de uma
altura de cinco metros, ao reparar um
telhado, por culpa do seu chefe directo e da
entidade empregadora, acusa o Ministério
Público (MP) de Barcelos.
O despacho de acusação, ontem divulgado na
página de Internet da Procuradoria Geral
Regional do Porto, reporta-se a factos de 4 de
Outubro de 2013, na freguesia de Vila Seca,
concelho de Barcelos, ocasião em que o
trabalhador da sociedade arguida se
encontrava no cimo do telhado de um
pavilhão industrial retirando chapas e caiu
desamparado. Como consequência destes
factos, afirma o MP, “sofreu a vítima lesões
muito graves que puseram em perigo a sua
vida e que lhe determinaram sequelas
permanentes também de grande gravidade”.

O Tribunal Central Administrativo Norte
(TCAN) negou provimento ao recurso
interposto pela Câmara Municipal de Fafe
e manteve a condenação de o município
pagar mais de 315 mil euros a uma empresa
de investimentos imobiliários.
O acórdão do TCAN confirma a decisão
proferida em Dezembro de 2019 pelo Tribunal
Administrativo e Fiscal (TAF) de Braga tribunal de primeira instância -, que já havia
condenado a autarquia a pagar 315.719,98
euros de indemnização ao promotor
imobiliário.
Segundo o TAF de Braga, a empresa, com
sede em Felgueiras, adquiriu, em 2014, um
prédio em Fafe que se encontrava em fase
avançada de construção, “dispondo de
licença, devidamente titulada por alvará”.

